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2020 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÖNSÖZ
Dünyada yaşanan değ�ş�m ve gel�şmeler doğrultusunda, Türk�ye’de de yen�-

den yapılanma, kurumsallaşma g�b� �ht�yaçlardan sıkça söz ed�lmekted�r. Özel 
sektör ve kamu kurum ve kuruluşları bu değ�ş�me ayak uydurab�lmek ve kuru-
luşlarına yön vereb�lmek �ç�n, geleceğe yönel�k kend� plan ve programlarını yap -
mak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp değerlend�rerek değ�şen p�yasa şartlarına 
göre yen�den planlayarak kuruluşlarının geleceğ�ne yön vereceklerd�r.  

Günümüzde bölgesel kalkınmanın �çer�ğ� değ�ş�m geç�rmekted�r. Bölgesel 
kalkınma ger� kalmış bölgelere yönel�k yen�den dağıtım ve teşv�k s�stem�nden 
z�yade rekabet gücünün ve kurumsallaşmanın arttırılmasına yönelmekted�r . 
Yerel ve ulusal rekabet, yatırım ortamının �y�leşt�r�lerek ş�rketler�n yönet�m ve 
�ş yapma anlayışlarını uluslararası standartlar çerçeves�nde yapılandırmasını 
zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada T�caret ve Sanay� Odalarının önem� gün-
deme gelmekted�r. T�caret ve Sanay� Odaları faal�yet gösterd�kler� şeh�rlerdek� 
g�r�ş�mc�ler�n�n kurumsal kapas�teler�n� ve rekabet güçler�n� arttırarak yerel ve 
ulusal pazarda rekabete hazırlama �şlev�n� yer�ne get�rmekted�rler. T�caret ve 
Sanay� Odaları Üyeler�n�n geleceğ�ne ve ülke ekonom�s�ne “Stratej�k Planlar” 
ve buna paralel olarak “Yıllık İş Planları”  �le yön vermekted�rler. Günümüzde 
ulusal rekabet şartlarında başarılı olan �şletmeler, geçm�şte bu günü stratej�k b�r 
yaklaşımla planladıkları �ç�n başarılı olmuşlardır. Gelecekte oluşab�lecek potan -
s�yel r�skler� öncel�klend�rerek etk�ler�n� azaltan, fırsata dönüştüren, tesadü�ere 
yer vermeyen, öğrenen, kend�s�n� yen�leyen, kurumsallaşan ve rekabet gücünü 
artıran �şletmeler geleceğe yön verecek ve başarıya ulaşacaklardır.

Bu ver�ler ışığında hazırlanan Odamızın “2020 Yılı Yıllık İş Planının” Odamız 
ve İl�m�ze hayırlı olmasını d�ler�m.

CÜNEYT GÖKTAŞ
RTSO Yönet�m Kurulu Başkanı



VİZYON

MİSYON

KALİTE POLİTİKASI

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası Olarak V�zyonumuz;

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası Olarak M�syonumuz; 

T�caret ve Sanay� Odası Olarak Kal�te Pol�t�kamız;

2020 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

2023 yılına kadar Aksaray'da faal�yet gösteren İşletmeler�n, rekabet güçler�n� artırmalarına, yen� 
markalar  çıkarab�lmeler�ne, dünya pazarlarına g�reb�lmeler�ne, b�lg� ve rehberl�k  alanlarında 

�ht�yaçlarının karşılanmasına ve Aksaray'ın  caz�be merkez�  olmasına l�derl�k eder.

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası, uygun �ş ortamlarını teşv�k eden, �şletmeler�n üret�m ve h�zmet 
kal�tes�n� �y�leşt�ren ve Aksaray’ın düzenl� büyümes�n� ve gel�ş�m�n� destekleyen planlar, stratej�ler, 

programlar ve h�zmetler yapmasını sağlayan l�der ve öncü kurumdur.

Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçeves�nde Aksaray T�caret ve Sanay� Odası olarak üyeler�m�ze 
kal�tel� ve hızlı h�zmet� doğru ve güven�l�r b�re şek�lde sunmak teknoloj�k �mkanlardan faydalanılarak 
sürekl� �y�leşt�rmey� sağlamak, eğ�t�ml� personeller�m�zle tüm üyeler�m�z�n ve ülkem�z�n ekonom�k 
ve sosyal gel�r�ne katkıda bulunmak odamızın en büyük görev�d�r.
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AMAÇ VE FAALİYETLER

Amaç 1: Aksaray İl�m�z�n İhracat Kapas�tes�n� Artırmak

Amaç 2: Aksaray T�caret Ve Sanay� Odasının Kurumsal Kapas�tes�n�, B�lg�lend�rme ve Projelend�rme 

Performansını Artırmak

Amaç 3: Aksaray T�caret ve Sanay� Odasının L�der STK Konumunu Güçlend�rmek ve 

Lob�c�l�k Faal�yetler�n� Artırmak

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası, h�zmetler�ne �l�şk�n pol�t�kaların uygulanması �le 
�lg�l� olarak m�syon ve v�zyon değerler�yle uyumlu amaçlar bel�rlem�şt�r. Amaçların 
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n ölçüleb�l�r hedef ve faal�yetler bel�rlem�şt�r. Bunların �zlenmes�, 
ölçülmes� ve değerlend�r�lmes� her haa yapılan Aksaray T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Toplantılarında, ayda b�r yapılan Mecl�s ve Personel Toplantılarında 
ve yılda b�r kez yapılan Yönet�m� Gözden Geç�rme toplantılarında yapılmaktadır. 
Yapılan bu değerlend�rme net�ces�nde gerek görülen rev�zeler ve değ�ş�kl�kler tesp�t 
ed�lerek tutanaklara ve raporlara eklen�r. 2019 yılı yıllık �ş planı, 2019-2020 Aksaray 
T�caret ve Sanay� Odası Stratej�k planından çıkarılmıştır. 2020 yılı yıllık �ş planımızda, 
3 amaç ve bu amaçları gerçekleşt�reb�lmek �ç�n 12 adet faal�yet bel�rlenm�şt�r.
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Aksaray Bölges�nde Yerleş�k İşletmeler� Kurumsallaştırmak, F�nansal Performanslarını ve Markalaşma 
B�l�nc� Artırmak

Amaç 4:



Faal�yetler Tar�h Performans 
Ölçüm Yöntem� Performans Hedefi

2020

2020

1. AMAÇ GÜÇLENDİRMEK
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1-1

1-2

AKSARAY İLİ İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

2023 YILINA KADAR İLİN 
İHRACAT GELİRİNİN 
%75, İHRACATCI ÜYE 

SAYISININ %50 
ORANINDA 

ARTIRILMASI

2023 YILINA KADAR 50 
FİRMANIN DIŞ TİCARET 

BİRİMİNDEN FAYDALANMASI

İhracat Rakamları
İhracatçı Üye 

L�steler�

Dış T�caret Ofis�n�n 
Kurulması

Yurt Dışı Organ�zasyonlar 
Düzenlenmes�- Dış 
T�caret Eğ�t�mler� 

Ver�lmes�

35.000

Dış T�caret 
B�r�m�ne Başvuru 

Sayısı - Proje 
Sayıları 

Dış T�caret Ofis�n�n 
Kurulması
Yurt Dışı 

Organ�zasyonlar 
Düzenlenmes�- Dış 
T�caret Eğ�t�mler� 

Ver�lmes�

Faal�yetler Tar�h Performans 
Ölçüm Yöntem� Performans Hedefi

2020

2. AMAÇ GÜÇLENDİRMEK

2-1
PERSONEL KAPASİTE 

ARTIŞI VE 
PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME 
SİSTEMİ

Eğ�t�mler, Personel 
Memnun�yet 

Oranları - 
Performans 
Raporları

360 Derece Performans 
Yöntem�ne Geç�lmes� 20.000

35.000

AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASININ KURUMSAL KAPASİTESİNİ, 
BİLGİLENDİRME VE PROJELENDİRME PERFORMANSINI ARTIRMAK

Tahm�n�
Mal�yet

Tahm�n�
Mal�yet
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Faal�yetler Tar�h Performans 
Ölçüm Yöntem� Performans Hedefi Tahm�n�

Mal�yet

2020

3. AMAÇ GÜÇLENDİRMEK

3-1
2023 YILINA KADAR 332 

ADET LİDERLİK VE 
LOBİ FAALİYETİ 

DÜZENLEMEK

Lob� Faal�yetler�
Eğ�t�m Etk�nl�kler 

L�stes�
Basın Küpürler�

Her Yıl Lob� Z�yaretler� 
Düzenlemek, STK 

Toplantıları Yapmak, 
S�yas� ve İdarec�ler İle B�r 

Araya Gelmek

55.000

AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASININ LİDER STK KONUMUNU 
GÜÇLENDİRMEK VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK 

Faal�yetler Tar�h Performans 
Ölçüm Yöntem� Performans Hedefi

2020

4. AMAÇ GÜÇLENDİRMEK

4-1
KURUMSALLAŞMA,FİNA

NS VE MARKALAŞMA 
ALANINDA HER YIL 5 

ÜYE FİRMANIN 
BİLİNÇLENMESİNİ 

SAĞLAMAK

Proje Başvuruları
Dış T�caret 

Destek Ofis� 
Raporları
Eğ�t�mler

Eğ�t�mler Düzenlemek
Proje Başvuruları 

Yapmak
Mob�l Uygulamalar 

Hazırlamak

85.000

AKSARAY BÖLGESİNDE YERLEŞİK İŞLETMELERİ KURUMSALLAŞTIRMAK, 
FİNANSAL PERFORMANSLARINI VE MARKALAŞMA BİLİNCİ ARTIRMAK 

Tahm�n�
Mal�yet
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35ATSO Devam Eden Projeler
Mob�lyacılar S�tes�

Aksaray Seracılık İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges� Kurulması :

Organ�ze Sanay� Bölges�

İlçeler�m�zde Modern Sanay� S�teler�

ATSO Akadem� Kurulma Hazırlıkları:

Kardeş Oda Projes�:

İl�m�z şeh�r merkez�nde dağınık ve yüksek k�ra bedeller�n�n olduğu Mob�lyacı Üyeler�m�z�n sıkın
tılarını g�dermek ve onlara daha modern alanlarda pazarlama faal�yetler�n� yürütecekler� alanlar �nşa 
etmek adına Aksaray Beled�yes� �le görüşmeler yapılmış ve projen�n adımları atılmaya başlanmıştır.

Ah�ler Kalkınma Ajansı �le yaptığımız proje kapsamında �l�m�zde Yen�leb�l�r Enerj� �le Seracılık Proje
s� �ç�n fiz�b�l�te çalışmalarına başlanmış ve �lerleyen yıllarda Aksaray’ın bölgede seracılık merkez� olması 
adına �lk adımlar atılmıştır.

Aksaray’ın Adana Yolunda bulunan Mevcut Organ�ze Sanay� Bölges� güzergahında Yen� Sanay� 
S�tes� Projes�ne başlanılması, Aksaray Ün�vers�tes�n�n yer alması noktasında �lerleyen yıllarda meydana 
gelmes� beklenen yoğunluğunun önüne geç�lmes� şehr�n Konya Güzergahında büyümes� noktasın
da Aksaray Val�l�ğ�m�z ve Kamu Kuruluşlarımız �le gerekl� görüşmelere başlanılmış ve yer tesp�t çalış
malarına başlanılmıştır.

Aksaray’ımızın 8 �lçes�n�n en çok talep ett�ğ� sanay� s�teler�n�n kurulması noktasında fiz�b�l�te çalış
malarına başlanmış ve İlçeler�m�z�n bu noktada yaşadığı sıkıntıların Modern Küçük Sanay� S�teler� �le 
önüne geç�leceğ� noktasında ortak görüş ve kamuoyu oluşturulmuştur. Bu kapsamda gerekl� kurum
larla görüşmeler devam etmekted�r.

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası �le Ah�ler Kalkınma ajansı başta olmak üzere Bakanlıklarımız, Kamu 
Kurumlarımız ve S�v�l Toplum Kuruluşlarımız �le ortak görüşmeler yaparak şehr�m�z sanay�n� ve üyele
r�m�z� yakından �lg�lend�ren ve eks�kler�n� g�dermek adına Kurumsal Eğ�t�mler, Sem�nerler ve Paneller 
düzenlenmes� �ç�n ATSO Akadem� kurulması planlanmaktadır.

Ülkem�z genel�nde Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne bağlı oda ve borsalarımız �le kardeş oda 

protokoller� �mzalayarak yen� projeler üret�lmes�, projelere katılımların sağlanması ve h�zmetler nokta
sında görüş alışver�şler�nde bulunulması planlanmaktadır.



45
 Kom�te, İhracatçılar Toplantıları

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

1.KOMİTE : TARIM VE HAYVANCILIK

İht�yaç anal�z� kapsamında T�caret Odası bünyes�nde toplanan 10 sektör kom�tes� ve �hracatçı fir -
malar �le çalıştay toplantıları düzenlenm�ş olup bu toplantılarda katılımcı firmalara ortalama 2 saatl�k 
b�r süre �çer�s�nde aşağıdak� sorular yönelt�lm�şt�r: 

• T�caret hayatında yaşadığınız zorluklar nelerd�r ?
• Bu zorlukların üstes�nden geleb�lmek �ç�n T�caret odasından beklent�ler�n�z nelerd�r?
• T�caret odasının hang� h�zmetler�nden faydalandınız / faydalanıyorsunuz?

Toplantı sonrasında firmaların bel�rtm�ş oldukları zorluklar ve Aksaray T�caret ve Sanay� Odasından 
beklent�ler� toplanıp her b�r kom�te �ç�n �ht�yaç değerlend�r�lmeler� yapılmıştır.

• Kred� tem�n�nde yaşanan zorluklar 
• Fa�z oranlarının yüksekl�ğ�
• Kurlarda yaşanan aşırı dalgalanmalar  
• Tohum, gübre, elektr�k vb. g�rd� mal�yetler�n�n yüksekl�ğ�
• Katma değer� yüksek ürünler üret�lememes� 
• B�l�nçl� tarım uygulamalarının yapılamaması 
• Ürünler�n değer�nde satılamaması
• İthal ürünlerdek� verg� oranlarının düşük olması
• İhracat �ç�n gerekl� donanımın olmaması 
• Aksaray ve bölges�nde su kaynaklarının hızla tükenmes�
• Az su �le yet�şt�r�len ürünler hakkında b�lg� sah�b� olunmaması 
• Bölgedek� ulusal alıcılar karşısında b�rl�k olunarak fiyatlara etk� ed�lememes� 
• Ün�vers�ten�n tarım sektörüne destek vermemes� 
• Toprak anal�z�, nem, su tasarrufu vb. konularda ç�ftç�n�n b�l�nçs�z olması 
• Tarım ve hayvancılıkta yeterl� eleman bulunamaması
• Kooperat�flere ver�len destekler�n azalması
• Teşv�k uygulamalarının ver�ms�zl�ğ� neden�yle ölü projeler�n hızla artması

• Tarım İl Müdürlüğü �le görüşülerek ç�ftç�lere sulama bülten� gönder�lmes� 
• Tarım İl Müdürlüğü �le görüşülerek z�raat danışmanlarının sayısının ve n�tel�ğ�n�n artırılması 
• Hayvancılık alanında a�le �şletmeler�n�n modernleşmes�, �y�leşt�r�lmes� konusunda çalışmalar yapılması 

• Ürün/F�yat S�gortası konusunda odanın öncülük etmes� 
• Tarıma dayalı endüstr� bölges�n�n oluşturulması
• Az su �le yet�şt�r�len ürünler konusunda pazar/ürün araştırmasının yapılması 
• Sübvanse tarım kred�ler�n�n Z�raat Bankası dışında bankalarca da aracılık ed�lmes�

2020 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

Tarım ve Hayvancılık Değerlend�rme:

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

2.KOMİTE : İNŞAAT

• Sektörde yaşanan durgunluk neden�yle taleb�n düşüyor olması 
• Herkes�n �nşaat yapab�l�yor olması
• Yet�şm�ş �şgücü tem�n ed�lememes� 
• Yabancı uyruklu çalışanların proje okuyamıyor olması
• Çok sayıda m�marlık ofis�n�n rekabet� artırıyor olması
• H�zmet alımlarında verg�lend�rme yapılamaması neden�yle mal�yetler�n artması 
• F�nans tem�n�nde yaşanan sorunlar ve fa�zler�n yüksekl�ğ� 
• Mevzuatın sürekl� değ�ş�yor olması ve b�lg� aktarımının olmaması 
• Şehr�n yen� �mar planlarının yapılmasında görüş alışver�ş�nde bulunulmaması 
• F�k�r ve projeler�n beled�yeye ulaştırılamıyor olması 
• Yurtdışı gez�ler�n�n ver�ms�z olması 

• TOBB destekl� tekn�ker yet�şt�rme programlarının yapılması 
• Meslek� Yeterl�l�k Belges� çalışmalarına ağırlık ver�lmes�
• Endüstr� Meslek L�ses� öğrenc�ler�ne �şbaşı eğ�t�m� ver�lmes� 
• Destek, Teşv�k ve H�belerden anlaşılır şek�lde haberdar etmes�  
• Yurtdışı gez�ler�n�n “B�lg� Ed�nme” amaçlı yapılması
• Ver�len eğ�t�m �çer�kler�n�n yen�den gözden geç�r�lerek etk�n hale get�r�lmes� 
• Caz�be merkezler� oluşturulması konusunda, öncülük ed�lmes� 
• Fuarların daha ver�ml� hale get�r�lmes�

• Enerj� kooperat�fler� �le elektr�k mal�yetler�n�n düşürülmes�ne öncülük ed�lmes�
• Lob�c�l�k faal�yetler� �le bölgedek� ulusal alıcıların alım fiyatlarına müdahale ed�lmes�
• İlg�l� STK’lar �le �şb�rl�ğ� yaparak köyde yaşamı destekleyen sosyal projeler yapılması 
• Ün�vers�ten�n spor ve sağlık yer�ne tarım konusunda �ht�saslaşması 
• Üye z�yaretler� �le üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� 
• İhracat �ç�n “Pazar Araştırmaları”nın yapılması 

Tarım ve Hayvancılık kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler�n�n 
ver�lmes� 

2. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n ver�lmes� (örneğ�n damlama 
sulama)

3. İhracat planı ve hang� ürünler�n yet�şt�r�lmes� gerekt�ğ� konusunda pazar araştırması 
4. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması 
5. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler :
5.1   Daha ver�ml� teşv�k ve köyde yaşama yönel�k projeler�n tasarlanması
5.2  Daha ver�ml� teşv�k ve köyde yaşama yönel�k projeler�n tasarlanması
5.3  ATSO üye z�yaretler� �le üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üyeler�n sorunlarının tesp�t� ve çözümüne 

yönel�k çalışmaların yapılması



45
 Kom�te, İhracatçılar Toplantıları

2020 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

35

• Lob�c�l�k faal�yetler� �le sektörün ayağa kaldırılması  
• Esk� Sanay� bölges�n�n �mara açılması konusunda çalışmalar yapılması
• Üyeler �ç�n b�r b�lg� ağı oluşturulması 
• Mevcut b�lg�lend�rme usulündek� “b�lg� k�rl�l�ğ�”n�n önüne geç�lmes� 
• “Proje ve B�lg�lend�rme” ek�b� kurulması 
• F�rma sah�pler�ne “finans yönet�m�” konusunda eğ�t�mler ver�lmes�
• Meslek� b�lg�m�z� artıracak onl�ne eğ�t�mler ver�lmes�
• İŞKUR �le ortaklaşa �ş garant�l� eğ�t�mler ver�lmes�
• T�caret Odası’nın sadece belge veren kurum k�ml�ğ�nden çıkarılması
• Beled�yeler, s�yas�ler ve t�caret odasının koord�nel� çalışması
• Müteahh�tler B�rl�ğ� ve İnşaat Kom�tes�’n�n daha sık b�r araya gelmes�
• İmar ve finansman konusunda lob�c�l�k faal�yetler�ne ağırlık ver�lmes� 
• B�lg� akışının sağlanması konusunda odanın çalışma yapması 
• Sektörle �lg�l� Aksaray’da “Pazar Araştırması” yapılması 

İnşaat Değerlend�rme

İnşaat kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ� -
t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes� 

2. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n düzenlenmes� (örneğ�n tekn�ker 
yet�şt�rme programları, endüstr� meslek l�ses� öğrenc�ler�ne �şbaşı eğ�t�m, �ş garant�l� eğ�t�mler)

3. Yen�  pazarların tesp�t� �ç�n pazar araştırması (örneğ�n yurt dışında yaşayan Aksaraylı vatandaş -
lar)   

4. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -
ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması

5. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 
5.1   Yen� �mar planlarının yapılmasında görüş alışver�ş� sağlamak
5.2   Caz�be merkez� kurulumunda öneml� rol oynamak
5.3   Beled�yeler, s�yas�ler ve t�caret odasının koord�nel� çalışmasına ön ayak olmak

3.KOMİTE : TEKSTİL

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

• Dükkan k�ralarının Aksaray genel�nde çok yüksek olması 
• Konargöçer d�ye tab�r ed�len 3-5 aylık �şyerler� üzer�nde b�r denet�m�n olmaması
• P�yasa değer�n�n çok altında ürün satışının olması 
• Eğ�t�ml� personel�n yeters�zl�ğ� 
• Sosyete Pazarı’nın haksız rekabete yol açarak yerel esnafı zor durumda bırakması 
• Tekst�lc� üyeler�n b�rb�rler�yle �let�ş�ms�zl�ğ� neden�yle oluşan aşırı düşük fiyat uygulamaları
• E-t�caret�n yaygınlaşması �le müşter� kayıpları 

• Yüksek k�ralar �ç�n kamuoyu oluşturması 
• “Tavs�ye Ed�len K�ra” çalışması yapılması 

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?
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4.KOMİTE : BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

• Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve finansal yönet�m
• N�tel�kl� eleman bulamama
• Bürokrat�k zorluklar
• Devlet destekler�nden haberdar olamama ve yararlanılamaması
• Tahs�latta yaşanan zorluklar
• Yüksek k�ralar
• Karlılığın her geçen gün düşmes�
• Personel yönet�m�nde yaşanan sorunlar

• Verg�, finans, �nsan kaynakları ve mevzuat konularında b�lg�lend�rme
• Genele açık eğ�t�mlere �lave olarak daha n�tel�kl� eğ�t�mler ver�lmes�
• İş hayatında b�lg�lend�rme, gel�şt�rme, �şb�rl�ğ� çalışmaları
• Destekler konusunda anlaşılab�l�r b�lg�lend�rme
• F�rmalarla ATSO arasında �nd�r�m anlaşmaları yaparak, ayrımcılığa yol açılmaması

• Sosyete Pazarı’nda kayıtsız çalışan satıcılar �ç�n tedb�r alınması 
• Yılda 2 kez “İnd�r�m Fuarı” düzenlenmes� ve stantların sadece üyelere tahs�s ed�lmes� 
• Kümelenme çalışmalarına öncülük ed�lmes� 
• E-t�caret konusunda üyeler�n yet�şt�r�lmes� b�rl�kte hareket etmeye özend�r�lmes�

Tekst�l kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ� -
t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes� 

2. ATSO ve tekst�l kom�tes� l�derl�ğ�nde perakende tekst�l ürünler� satan firmaları b�r araya get�r�p 
ortak e-t�caret platformu oluşturmak – e-t�caret ve hazır g�y�m konusunda pazar araştırması yapmak

3. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler:
3.1   P�yasada haksız rekabete yol açan k�ş� ve ş�rketler�n tesp�t ed�lmes� 
3.2  İnd�r�m Fuarı” düzenlenmes� ve stantların sadece üyelere tahs�s ed�lmes�

Beyaz Eşya ve Mob�lya kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ� -
t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes�

2. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n düzenlenmes�
3. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n kurulması

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

Tekst�l Değerlend�rme

Beyaz Eşya ve Mob�lya Değerlend�rme
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495.KOMİTE : NAKLİYE VE LOJİSTİK

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

• Personel� uzun süre çalıştıramama

• Kal�fiye eleman bulamama

• Yüksek fa�zler

• Yakıt fiyatlarının yüksekl�ğ�

• F�nansal yönet�mde yaşanan sorunlar

• Mevzuat b�lg�s� eks�kl�ğ�

• Fuar katılım ücretler�n�n yüksekl�ğ�

• Kayıt dışı �st�hdamla rekabet edememe

• Fuar b�lg�lend�rmeler�n�n ve davetler�n�n �sten�len şek�lde olmaması

• Büyük firmaların Aksaray dışından gelen firmalarla çalışması

• İŞKUR �le daha etk�n �şb�rl�kler� yapılması

• Üye firmaların daha çok z�yaret ed�lmes� ve tanınması

• İş gel�şt�rmeye yönel�k daha çok b�lg�lend�rme yapılması

• Toplu akaryakıt, gıda vs. anlaşmaların yapılması

• Bankalara yönel�k lob�c�l�k faal�yetler�

• Pazar araştırmaları ve pazar bulma konusunda çalışmalar yapmak

• Şehr�m�zde faal�yette bulunana ulusal ve uluslararası firmalara yönel�k lob�c�l�k faal�yet�nde 

bulunulması

• Kooperat�fç�l�ğ�n özend�r�lmes�

• Meslek kom�teler�n�n daha etk�n, çözüm odaklı çalışması

• ATSO mecl�s üyeler�n�n h�zmet ücret� almaması

• Başkanın sahada daha akt�f olması, üye z�yaret� yapması

• Mecl�s �ç�nde ve yönet�mde gruplaşmaların önüne geç�lmes�, kapsayıcı olunması

• Kamu müdürler� davet ed�lerek sorunlarımızla �lg�l� paylaşımlarda bulunulması

• Oda personel� seç�m�nde n�tel�ğe d�kkat ed�lmes�

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

Nakl�ye ve Loj�st�k kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ�

-

t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes�

2. Yen�  pazarların tesp�t� �ç�n pazar araştırması 

3. Üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve CRM s�stem�n�n kurulması

4. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur

-

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması

5. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

Nakl�ye ve Loj�st�k Değerlend�rme
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6.KOMİTE : AKARYAKIT

7.KOMİTE : İMALAT

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

• Şeh�r dışından gelenler�n Esk�l bölges�nde ucuz mazot satışı

• TMGD danışmanlığı, �şgüvenl�ğ� zorunlulukları neden�yle artan mal�yetler

• Kaçak mazot satışlarının kontrol ed�lememes�

• EPDK cezalarının yüksekl�ğ�

• Mevzuat konusunda yeters�z b�lg�

• Üyeler�n b�rb�rler� �le �let�ş�m�n�n olmaması

• T�carette güven ortamının sağlanamayışı

• Yurtdışı pazarlara er�ş�m�n zor olması

• Mevzuatların tak�p ed�lememes� ve anlaşılamaması

• Mal�yet hesaplamalarının yapılamaması

• Tekn�k personel�n yeters�zl�ğ�

• ATSO eğ�t�mler�nden beklenen faydanın sağlanamaması

• Üyelere mevzuat b�lg�lend�rmeler� konusunda yardımcı olunması

• Mecl�s üyeler�n�n görevlend�rmeler�n�n net olması

• Yönet�m�n daha etk�n, üyeler�n sorunlarının çözümüne yönel�k çalışmalar yapması

• Üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�

• Destekler konusunda b�lg�lend�rmeler yapılması

Akaryakıt kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek proje b�r�m�n kurulması

2. Üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve CRM s�stem�n�n kurulması

3. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

3.1 ATSO üye z�yaretler� �le üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üyeler�n sorunlarının tesp�t� ve çözümüne 

yönel�k çalışmaların yapılması

Akaryakıt Değerlend�rme
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ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

• Üyeler�n �let�ş�m�n�n artırılmasına yönel�k faal�yetler

• Spes�fik mak�ne eğ�t�mler�ne aracılık ed�lmes�

• Yurtdışı gez�ler�n�n daha etk�n hale get�r�lmes�

• Yen� mevzuatlar �ç�n b�r ek�b�n oluşturulması ve bunların �nternet üzer�nden paylaşımı

• Dış pazarlara er�ş�m�n kolaylaştırılması

• Pazar araştırmaları yapılması

• Dış t�caret konusunda etk�l� ve öğret�c� çalışmalar yapılması

İmalat kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ� -

t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes� 

2. İhracat planının oluşturulması, yurtdışı pazarına yönel�k pazar araştırmaların yapılması, etk�n 

yurtdışı ve yurt�ç� t�caret m�syonlarının düzenlenmes�  

3. Üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve CRM s�stem�n�n kurulması

4. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması

5. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n düzenlenmes� (örneğ�n spes�fik 

mak�ne eğ�t�mler�, forkl�ft eğ�t�m�)

6. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

6.1 ATSO bünyes�nde farklı sektörlerden olup beraber çalışma �mkanı olan firmaları çeş�tl� t�caret 

gel�şt�r�c� etk�nl�klerde b�r araya get�rmek 

İmalat Değerlend�rme

8.KOMİTE : SİGORTA REKLAM EĞİTİM

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?

• Emlak sektöründe odanın olmaması ve kayıt dışı çalışanların çokluğu

• Emlak sektörüyle �lg�l� b�r standardın olmaması

• Beyanın düşük göster�lmes� sonrası kes�len cezaların yüksek oluşu

• Sürücü kursları arasında taban fiyat uygulamasında yaşanan sorunlar

• Üyeler arası �let�ş�m ve �şb�rl�ğ� sorunları

• H�zmet sektöründe n�tel�kl� personel bulma konusunda sorun yaşanması

• Özel eğ�t�m kurumlarının devlet Tarafından desteklenmemes�
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ATSO’ dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

• Üyelerle bel�rl� aralıklarla sektörel toplantılar yapılması

• Kom�teler�n daha etk�n çalışması

• Oda bünyes�nde b�r “Araştırma Proje B�r�m�”n�n kurulması

• N�tel�kl� �nsan kaynağı yet�şt�r�lmes� projeler� yapılması

• Yönet�m ve üye �l�şk�ler�nde resm�yetten çıkılması

• Yabancı d�l öğrenme konusunda öncülük ed�lmes�

• Odada b�rl�k ve beraberl�ğ�n sağlanması

• Lob�c�l�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�

• Danışmanlık H�zmetler� alınması

• Sosyal tes�s kurulması

• İht�yaç anal�z� �le �ht�yaç duyulan meslekler�n tesp�t ed�lmes� ve yet�şt�r�lmes�

• Altyapı yatırımı tamamlandıktan sonra organ�zen�n talep alması

• Yatırımcılardan görüş alınması

• İhracatın artırılması çalışmalarının yapılması

• Odanın büyük şeh�r olmaya yönel�k yen� b�r v�zyon gel�şt�rmes�

S�gorta Reklam Eğ�t�m kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak �nsan kaynakları konularında eğ�t�mler�n ve danışmanlık 

h�zmetler�n�n ver�lmes�   

2. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması

3. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n düzenlenmes� (örneğ�n n�tel�kl� 

�nsan kaynağı)

4. İhracat planının  oluşturulması, dış t�caret b�r�m�n�n kurulması, �ler� düzeyde İng�l�zce konuşan 

personel�n bulunması 

5. Üye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve CRM s�stem�n�n kurulması 

6. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

6.1 ATSO bünyes�nde farklı sektörlerden olup beraber çalışma �mkanı olan firmaları çeş�tl� t�caret 

gel�şt�r�c� etk�nl�klerde b�r araya get�rmek

6.2 Kom�teler�n daha ver�ml� çalışmalarına yönel�k adımların atılması

S�gortacılık Değerlend�rme
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9.KOMİTE : MİMARLIK MÜHENDİSLİK

ATSO’dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

• Belge alımında kolaylık sağlanması

• Meslek kom�teler�ne özel eğ�t�mler ver�lmes�

• Katılımcılara küçük hed�yeler ver�lmes�

• Kom�te sayısının meslek grupları çerçeves�nde artırılması

• Oda personel�n�n eğ�t�mler�n�n artırılması

• Personele yabancı d�l eğ�t�m�n�n ver�lmes�

• Oda personel�n�n kal�tes�n�n artırılması

• Lob�c�l�k faal�yetler�n�n artırılması

• Odanın s�yaset üstü olduğunun h�ssett�r�lmes�

• D�lek, öner�, ş�kayet hal�nde üyelere mutlaka ger� dönüş yapılması

• B�r CRM Programı �le oda-üye �l�şk�ler�n�n kayıt altına alınması

• Sanay� S�tes� sürec�nde beled�yeye karşı üyelere sah�p çıkılmadı, bunun tekrarlanmaması

• Her fuara g�tmek yer�ne fayda sağlayacak fuarlara g�d�lmes�

• Yönet�m ve mecl�ste toplantı kültürünün oluşturulması

• Yönet�m�n tarafsız olması

• Dış t�caret b�r�m�n�n kurulması

• Tarım sektöründe ortak gel�şt�r�leb�lecek projeler�n araştırılması

• Güzelyurt, Ihlara, Sel�me beled�yeler� �le ortak tanıtım projeler�n�n gel�şt�r�lmes�

• Güzelyurt’un “Sess�z Şeh�r” projes� �le yakın büyükşeh�rlerden z�yaretç� alması sağlanması

• Termal tur�zm ön plana çıkarılarak, dışarıdan gelen yatırımcının önünün açılması

• Tur�zm �ç�n Mevz� İmar Planı’nın b�r an önce yapılması

• Hasandağı’nda kayak yer�ne track�ng tur�zm�n�n ön plana çıkarılması

• Nora Ant�k Kent�’nde kazı çalışmalarına başlanarak tur�zme kazandırılması

• Sel�me üzer�ndek� atıl  otel�n faal�yete geç�r�lmes�

• Aksaray’ın markalaşması �ç�n profesyonel çalışmaların yapılması

• Uzun vadel� hedeflerle b�r plan oluşturulması

M�marlık kom�tes� toplantısı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur -

ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek proje b�r�m�n kurulması

2. Üyelerle �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes� ve CRM s�stem�n�n kurulması 

M�marlık Mühend�sl�k Değerlend�rme



İHRACATÇI FİRMALAR

ATSO’dan Beklent�ler�n�z Nelerd�r?

• Mevzuat değ�ş�kl�kler�nden haberdar olunamaması

• Kal�fiye personel tem�n�nde sıkıntı yaşanması

• Kurlardak� aşırı hareketl�l�k

• Bürokrat�k engeller yaşanması

• Nakl�yede yaşanan sorunlar

• Desteklerden haberdar olunamaması

• Destek başvuru süreler�n�n kısıtlı ve �çer�kler�n�n son anda bell� olması

• Ortadoğu ve Ç�n’le rekabet ed�lememes�

• Üret�m mal�yetler�n�n hesap ed�lememes� ve yüksek olması

• Dış t�caret konusunda ATSO ve bankaların b�lg� sah�b� olmaması

• Pazarlama ve pazar sorunlarının yaşanması

• 2. Organ�zede �nternet ve telefon bağlantı kal�tes�n�n çok kötü olması

• Gümrük personel�n�n yeterl� yönlend�rme yapmaması

• Arsa tahs�s�nde �hracatçı firmalara öncel�k ver�lmemes�

• Aynı k�ş�lere farklı firma adlarıyla b�rden fazla arsa tahs�s� yapılarak k�ra ve mülk fiyatlarının artı -

rılması

• Navlun desteğ�nden faydalanılamaması

• ATSO’nun Dış T�caret B�r�m�’n�n olmaması

• Daha sık sektör toplantıları yapılmalı

• Yurtdışı fuarlara etk�n katılım sağlanmalı

• Bölgesel sektörel �şb�rl�kler�n�n yolları araştırılmalı

3. İhracat planının  oluşturulması, dış t�caret b�r�m�n�n kurulması, �ler� düzeyde İng�l�zce konuşan 

personel�n bulunması 

4. Tur�zm potans�yel�n� tesp�t etmek üzere �ht�yaç anal�z� çalışması, Pazar araştırması ve bölge 

tur�zm�ne özel b�r stratej�k planın gel�şt�r�lmes� 

5. İht�yaç doğrultusunda İŞKUR ortaklığı �le spes�fik eğ�t�mler�n düzenlenmes� (örneğ�n n�tel�kl� 

�nsan kaynağı)

6. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

6.1 ATSO bünyes�nde farklı sektörlerden olup beraber çalışma �mkanı olan firmaları çeş�tl� t�caret 

gel�şt�r�c� etk�nl�klerde b�r araya get�rmek

6.2 Kom�teler�n daha ver�ml� çalışmalarına yönel�k adımların atılması

Sektörde Yaşanan Sorunlar Nelerd�r?
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• Üyelere mevzuat, pazar, dış t�caret, destekler konusunda yeterl� b�lg� paylaşımı yapılmalı

• Oda yurtdışı fuarları �ç�n toplu pazarlıklar yapmalı

• T�car� et�ğe uymayan üyelere yaptırım uygulanmalı

• Ün�vers�te son sınıf öğrenc�ler�n�n �ş hayatına hazırlanması �ç�n sadece mühend�sl�k alanında 

değ�l d�ğer bölümlerde de �şb�rl�ğ� yapılmalı

• Yurtdışından potans�yel müşter�ler tesp�t ed�lerek Aksaray’a davet ed�lmel�

• Yabancı t�caret odaları �le �şb�rl�kler� oluşturulmalı

• Yabancı t�caret ataşel�kler� �le programlar yapılmalı

• İmalat sektörü �ç�n web üzer�nde etk�n b�r data oluşturulmalı

• Halen büyük oranda boş olan 2. Organ�ze yatırımcıya kazandırılmalı

İhracatçı firmalar �le yapılan toplantı sonucunda aşağıda yer alan �ht�yaçlar tesp�t ed�lm�şt�r:

1. Kurumsallaşma ve spes�fik olarak finansal okur yazarlık ve �nsan kaynakları konularında eğ� -

t�mler�n ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes� 

2. İhracat planının oluşturulması, yurtdışı pazarına yönel�k pazar araştırmaların yapılması, etk�n 

yurtdışı ve yurt�ç� t�caret m�syonlarının düzenlenmes� , ATSO bünyes�nde dış t�caret b�r�m�n�n oluştu

-
rulması, yabancı t�caret odaları �le �şb�rl�ğ�, t�caret ataşel�kler� �le ver�ml� çalıştayların düzenlenmes� ve 

t�caret m�syonlarının düzenlenmes�

3. Yen� mevzuat ve destekler �le �lg�l� güncel b�lg�ler�n yer aldığı web tabanlı b�r portal’ın oluştur

-
ması ve ATSO bünyes�nde h�zmet verecek projelend�rme b�r�m�n�n kurulması

4. ATSO l�derl�ğ�ndek� d�ğer faal�yetler 

5.1 ATSO bünyes�nde farklı sektörlerden olup beraber çalışma �mkanı olan firmaları çeş�tl� t�caret 

gel�şt�r�c� etk�nl�klerde b�r araya get�rmek 

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası bünyes�nde yer alan tüm ş�rketlerle aşağıda yer alan E-Anket pay

-
laşılmış ve toplam 128 farklı ş�rket tarafından doldurulmuştur. 

N�cel�ksel ve n�tel�ksel sorular �çeren anket 3 ana başlıktan oluşmaktadır. 

A. Ş�rket hakkında genel b�lg� 

B. Ş�rket�n stratej�k bakış açısı ve yaşadığı zorluklar

C. Aksaray T�caret ve Sanay� Odası h�zmetler� memnun�yet� ve beklent�ler

Bu bölümde ankete katılan firmaların sorulara verm�ş olduğu cevaplar yorumlanıp bu yorumlar 

doğrultusunda (�ht�yaç anal�z�n�n d�ğer hususları da dah�l ed�lmek suret�yle) �ler�ye dönük T�caret Oda

-
sının yapmayı hedefled�ğ� çalışmalar şek�llend�r�lecekt�r.

İhracatçı F�rmalar Değerlend�rme

E-Anket Ger� B�ld�r�m Değerlend�r�lmes�
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Yönet�m 
Kurulu 
Toplantıları
(Her haa  
Çarşamba günü)

Genel 
Sekreterl�k
Basın Yayın
İç T�caret

8 
15  
22 
29 

5 
12 
18 
26

5 
12 
19 
26

2 9 
16 
30

7 
14 
21 
28

11 
18 
25

2 9 
16 
23 
30

6 
20 
27

3 
10 
17 
24

1   
8 

15 
22

5 
12 
18 
26

3 
10 
17 
24 
31

Mecl�s 
Toplantıları 
(Her Ayın 
son Çarşamba
günü)

Genel 
Sekreterl�k
Basın Yayın
İç T�caret

31 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26

Hesapları 
İnceleme 
Toplantısı

Genel 
Sekreterl�k 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 25

Oda Borsa 
Müşterek 
Toplantısı
(6 ayda b�r)

Genel ☑Sekreterl�k ☑ ☑☑

Meslek 
Kom�teler� 
Zümre 
Toplantısı 
(Yılda 2 defa)

Genel 
Sekreterl�k ☑
Basın Yayın

☑

Üyelere 
ve İl�m�z 
Bürokratlarına 
İar Yemeğ�

Genel ☑Sekreterl�k

☑ ☑
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2020 Yılı Yıllık Çalışma Planının 
Oluşturulması

Genel 
Sekreterl�k

ATSO 
Personel�

☑

İhracatçılara yönel�k Dış T�caret 
konulu eğ�t�mler�n düzenlenmes�
Eğ�t�m planlarında bel�rt�len 
eğ�t�mler�n gerçekleşt�r�lmes�
Üye Memnun�yet Anket�n�n 
yapılması, sonuçlarının raporlanması
Personel Memnun�yet Anket�n�n 
yapılması, sonuçlarının raporlanması
Personel Toplantılarının 
düzenlenmes�, toplantı hazırlık 
raporları ve toplantı tutanaklarının 
oluşturulması
Kal�te Yönet�m S�stem�n�n 
Güncellenmes�

Nöbet Ç�zelgeler�n�n Hazırlanması

Yıllık çalışma planının gerçekleşme 
düzey�n�n �zlenmes�
ATSO Personel�n�n almış olduğu 
eğ�t�mler�n eğ�t�m kartlarına �şlenmes�
Proses performanslarının �zlenmes�, 
proses kartlarına �şlenmes�

Akred�tasyon s�stem�n�n �şlet�lmes�

Kal�te Yönet�m s�stem�n�n �şlet�lmes�

Yönet�m Gözden Geç�rme 
toplantısının yapılması
Akred�tasyon �zleme kom�tes� 
toplantılarının yapılması ☑ ☑ ☑

☑

Genel 
Sekreterl�k

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

Sekreterl�k
Genel 

☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑

☑

☑

☑ ☑ ☑☑
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑☑

☑
☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑
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TOBB B�rl�k A�datının Ödenmes�
Genel 

Sekreterl�k ☑ ☑
TOBB İç T�caret H�zmetler�n� 
Gel�şt�rme Payının Ödenmes�

Genel ☑Sekreterl�k ☑
Türk�ye Odalar Borsalar B�rl�ğ� Emekl� 
Sandığı Vakfı Payının Ödenmes�

Genel ☑Sekreterl�k ☑
Ah�ler Kalkınma Ajansı 
Payının Ödenmes�

Genel ☑Sekreterl�k

Aksaray Beled�yes�ne Emlak verg�s�, 
Reklam Verg�s�, B�na ve Çevre Tem�zl�k 
Verg�ler�n�n Ödenmes�

Genel ☑Sekreterl�k ☑ ☑

Motorlu Taşıtlar Verg�s�n�n Ödenmes� Genel ☑Sekreterl�k ☑
Üye Olunan Kuruluşlara Yıllık 
A�datların Ödenmes� 

Genel ☑Sekreterl�k ☑ ☑
TOBB’a K Yetk� Belges� Dağıtım 
Bedeller�n�n Ödenmes�

Genel 
Sekreterl�k
Dış T�caret

2019 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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T�caret S�c�l Harçlarının tahakkuk ve 
tahs�latını gerçekleşt�rmek

Genel 
Sekreterl�k

Kanun� deerler� notere tasd�k ett�rmek Genel 
Sekreterl�k ☑

Günlük olarak kes�len tahs�l-ted�ye ve 
mahsup fişler�n� Muhasebeleşt�r�lerek 
dosyalayıp onaya sunmak.

Genel 
Sekreterl�k

Tahs�lat 

M�zan Gel�r-G�der Tablosu Bütçe İzleme 
Raporlarının Hazırlanması
Muhtasar Beyanname ve Katma 
Değer Verg�s� Beyannameler�n�n 
Tahakkukunun yapılması, Ödenmes�
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
Emekl� Sandığı Vakfına ATSO Personel� 
S�gorta Pr�mler�n�n Ödenmes� 
Bütçe Kom�syonu toplantıları �ç�n 
gerekl� hazırlıkların yapılmasını, alınan 
kararların gereğ�n�n yapılması
Oda gayr�menkuller�n�n k�ra �şlemler�n� 
tak�p ve tanz�m etmek, gerekl� ödemeler� 
ve tahs�latları gerçekleşt�rmek

☑☑☑Sekreterl�k

☑Sekreterl�k
Genel 

Genel ☑Sekreterl�k

Genel ☑Sekreterl�k

Genel ☑Sekreterl�k

Genel ☑Sekreterl�k

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
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Ücret tar�feler�n�n s�stem üzer�nden 
yapılması

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑
5174 TOBB Kanunu’na göre son 2 yılda 
borcunu ödemeyen üyeler�n askıya 
alınması

Genel 
Sekreterl�k ☑
Oda S�c�l

5174 TOBB Kanunu’na göre adres� 
yeters�z olan üyeler�n askıya alınması

Genel 
sekreterl�k ☑
Oda S�c�l

Munzam a�dat ödemeler� �ç�n �lg�l� 
Odalara yazı yazılması

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑
Yıl kayıt ücret� ve a�dat tar�feler�n� 
derecelere göre s�stem üzer�nden 
yapılması

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑

Üyeler�m�z�n munzam a�dat 
tahakkuklarını s�stem üzer�nden 
yapmak

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑

Üyelere a�dat ve munzam a�dat 1.taks�t 
�ç�n borç �hbarnames� göndermek

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑

Üyelere a�dat ve munzam a�dat 2.taks�t 
�ç�n borç �hbarnames� göndermek

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑
5174 sayılı kanun gereğ�nce yılsonunda 
oda bütçes� hazırlanırken üye a�dat ve 
h�zmet tar�feler�n� hazırlamak

Genel 
Sekreterl�k
Muhasebe

☑

Oda veznes�ne yapılacak ödemeler�n 
alınması, karşılığında ödeme evrağının 
oluşturulması, ver�ler�n dosyalanması

Genel 
Sekreterl�k ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
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Web s�tes�-toplu e-ma�l-toplu sms, 
bordro-e-�mza-kep ve b�lg� �şlem 
gerekt�ren yıllık abonel�kler�n 
sözleşmeler�n�n yen�lenmes� çalışması

Genel 
Sekreterl�k 
Basın Yayın 
ve Halkla 
İl�şk�ler

Satın alma
Muhasebe

☑

5174 TOBB Kanununa göre son 2 
yılda borcunu ödemeyen üyeler�n 
askıya alınması

Genel 
Sekreterl�k

Tahs�lat
☑

5174 sayılı TOBB kanunu adres� 
yeters�z olan üyeler�n adres�nden 
dolayı askıya alınması

Genel ☑Sekreterl�k

5174 sayılı TOBB Kanunu verg� 
mükellefiyet kaydı sona eren üyeler�n 
kayıtlarının s�l�nmes�

Genel 
Sekreterl�k 

T�caret ☑
S�c�l

5174 sayılı TOBB Kanunu t�caret� 
terk eden üyeler�n kayıtlarının 
s�l�nmes�

Genel 
Sekreterl�k 

T�caret ☑
S�c�l

Bayram kand�l, vb. d�n� günler�n 
ve öneml� günler�n tak�b� ve 
kutlama mesajlarının gönder�m�n�n 
yapılması 

Genel 

TOBB Gıda Yardımı Yapılması
Genel 

Sekreterl�k ☑
Satın Alma

TOBB kırtas�ye yardımı 
çalışmalarının yapılması

Genel 
Sekreterl�k ☑
Satın Alma

Gazete-derg�-görsel ve yazılı 
yayınların yıllık sözleşmeler�n�n 
yen�lenmes�

Genel 
Sekreterl�k 
Satın Alma
Muhasebe

☑

Elektron�k c�hazların yıllık bakım 
sözleşmeler�n�n yen�lenmes� 

Genel 
Sekreterl�k 
Satın Alma
Muhasebe

☑

Yıllık satın alma çalışmalarının Satın Alma

yapılması
Tüm ☑

B�r�mler
Verg� Ödül Tören� çalışmalarının 
yapılması

Genel 
Sekreterl�k ☑

☑☑
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İŞ VE SORUMLU BİRİMLER İŞİN GERÇEKLEŞECEĞİ ZAMAN
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T.T.K’nu ve T�caret S�c�l Yönetmel�ğ�ne 
göre gerçek ve tüzel k�ş�ler�n s�c�ller�n� 
tutmak

İlg�l� 
Bakanlık

Genel 

T.T.K’nu ve T�caret S�c�l Yönetmel�ğ�ne 
göre gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 
kayıtlarını yapıp Odaya b�ld�rmek

İlg�l� 
Bakanlık

Genel 

Rekabet Kurumu hesabına aktarılan 
m�ktarın �lg�l� yere b�ld�r�lmes�

İlg�l� 
Bakanlık ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Günlük yen� kayıt, tad�l ve terk�nler� 
odaya b�ld�rmek

Genel 
Sekreterl�k 
Oda s�c�l
Tahs�lat

müsveddeler�n� hazırlayarak Türk�ye 

Türk�ye 

T�caret S�c�l� Gazetes�ne b�ld�rmek

T�caret 
S�c�l� 

Gazetes� 

ve Tüzel k�ş�ler�n t�caret s�c�ller� �le 
Resm� 

�lg�l� yazıları cevaplandırmak
Kurum ve 
Kuruluşlar

ve evrakları hazırlamak, �şlemek ve 
muhafazasını yapmak

Muhasebe

g�derler�n�n hesaplanıp Oda satın 
alma ve muhasebe b�r�m�ne �ht�yaç 
l�stes�n�n (kırtas�ye vb.) sunulması

Muhasebe
Satın alma

Tahs�lat

Yönetmel�ğ�’ne göre gerçek ve tüzel 
k�ş�ler�n değ�ş�kl�k başvurularını 
Mers�s’ten kontrol ed�p, tesc�l 
�şlemler�n� onaylamak ve Odaya 

İlg�l� 

b�ld�rmek

Bakanlık
Genel 

kurumu tahakkuklarını yapmak

Tahs�lat
Muhasebe

İlg�l� 

b�r�mlere b�ld�rmek

Bakanlık
Verg� 

Da�reler�

firmaları Bakanlık ve �lg�l� b�r�mlere 

İlg�l� 

b�ld�rmek

Bakanlık
Genel 

Sekreterl�k

Sekreterl�k 
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Yen� kayıt, tad�l ve terk�nler�n �lan 

T�caret S�c�l� �le �lg�l� deer, dosya

Resm� kurumlardan

T�caret S�c�l Müdürlüğünün 

Türk T�caret Kanunu ve T�caret S�c�l 

T�caret S�c�l� HTS harç ve rekabet 

T�caret S�c�l� HTS harç ve rekabet 

T�caret S�c�lden kaydı kapanan
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
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ATSO Gazetes�n�n hazırlanması, 
basılması, dağıtılması

Genel 
Sekreterl�k

RTSO 
Personel�

☑ ☑

ATSO Yayınlarının Hazırlanması, 
basılması, dağıtılması

Genel 
Sekreterl�k

ATSO 
Personel�

☑ ☑

Faal�yet Raporunun hazırlanması, 
basılması, dağıtılması

Genel 
Sekreterl�k

ATSO 
Personel�

İkt�sad� Raporun hazırlanması, 
basılması, dağıtılması

Genel ☑Sekreterl�k

ATSO Yönet�m Kurulu 
Toplantılarının sunumlarının 
hazırlanması

Genel 
Sekreterl�k

8   
15 
22 
29

5   
12 
19 
26

5   
12 
19 
26

2     
9    

16 
30

7   
14 
21 
28

11    
18 
25

2      
9    

16 
23 
30

6    
20 
27 

3    
10 
17 
24

1     
8   

15 
22

5    
12 
19 
26

3    
10 
17 
24 
31

ATSO Mecl�s Toplantılarının 
sunumlarının hazırlanması

Genel 

Odanın tüm basılı materyaller�n�n 
grafik tasarımının yapılması

Genel 

Oda faal�yetler�n�n fotoğraf çek�m�n�n 
yapılması, basılı hale get�r�lmes�, 
haber�n�n yapılması

Genel 
Sekreterl�k

Oda resm� web s�tes�n�n yönet�m� ve 
s�ten�n güncel tutulması

Genel 

Odanın sosyal medya hesaplarının 
yönet�m� ve s�ten�n güncel tutulması

Genel 

Medya tak�b�n�n yapılması Genel 

Basın açıklamalarının, konuşma 
met�nler�n�n hazırlanması

Genel 

2020 YILLIK İŞ PLANIAKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 2020 YILI İŞ VE ZAMAN PLANI

Sekreterl�k

Sekreterl�k

Sekreterl�k

Sekreterl�k

Sekreterl�k

Sekreterl�k

Sekreterl�k

☑ ☑

☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Aksaray T�caret ve Sanay� Odasının bel�rlenen “Stratej�k Amaç ve Hede�ere” ulaşılıp ulaşılamadı-
ğını ölçmek �ç�n Performans Göstergeler� bel�rlenm�şt�r. Performans Göstergeler� mümkün ola-
b�ld�ğ� oranda g�rd�, çıktı, sonuç, ver�ml�l�k, etk�nl�k, kal�te türler�nden sayısal olab�lecek değerler 
alınarak hazırlanmıştır. 

Bel�rlenm�ş b�r süreç hedefin�n �zlen�p değerlend�r�leb�lmes� �ç�n �ht�yaç duyulan ver�ler mev-
cut yapı �çer�s�nde; nasıl, ne sıklıkla ve k�m tarafından toplanacağı, bu kapsamdak� kısıtların neler 
olacağı g�b� hususların �ncelen�p TS ISO 9001:2015 KYS dokümantasyonundak� “Ver� Anal�z� ve 
�ç Denet�m Prosedürler�” güncellenerek eklemeler yapılması ve yen� formlar hazırlanması Kal�-
te Yönet�m Tems�lc�s�nce ben�msenm�ş olup rev�zyonlar tamamlanmıştır. AksarayT�caret ve Sanay� 
Odasının 2019-2022 Stratej�k Planı ve bundan üret�lm�ş yıllık �ş planları da oluşturulmuş; Daha 
sonra bu �ş planı gün ve ay olarak etk�nl�k planlama ve gerçekleşme tar�hler�n� de �çerecek şek�lde 
�lg�l� b�r�mler tarafından hazırlanarak alt planlar oluşturulmuştur.

Aksaray T�caret ve Sanay� Odası stratej�k planda bel�rlenen hede�ere ulaşmak, stratej�k plandan 
opt�mal faydayı sağlamak amacıyla �lg�l� hedef ve faal�yetler� s�stemat�k b�r şek�lde �zleyecekt�r.  
İzleme ve değerlend�rme sürec� Akred�tasyon İzleme Kom�tes� Toplantılarında, Yılda b�r kez ya-
pılan yönet�m� gözden geç�rme Toplantılarında ve ayda b�r gerçekleşt�r�len kurum �ç� personel 
toplantılarında �ncelen�p raporlamak suret�yle gerçekleşecekt�r. Yıllık raporlarla planlanan hedef 
ve faal�yetlerden sapmalar,  kurumsal eks�kl�kler bel�rlenerek Oda yönet�m� tarafından b�r sonrak� 
yıl �ç�n alınacak tedb�rler bel�rlenecekt�r.

İzleme ve değerlend�rme sürec�nde çevresel faktörler�n Stratej�k Plan üzer�ndek� etk�ler� anal�z 
ed�lerek fırsatlar ve tehd�tler değ�şen paydaş beklent�ler� d�kkate alınarak “R�sk Yönet�m�” yakla-
şımı ben�msenerek Stratej�k planda yapılması ön görülen rev�zeler yapılarak Oda Yönet�m Kuru-
lunca onaylanarak yayınlanır.

İzleme ve değerlend�rme sürec�; Oda Genel Sekreter� �le görevlend�receğ� k�ş� ve k�ş�ler tarafın-
dan tak�p ed�l�r.
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GELECEK TÜRKİYE’NİN SANAYİ KENTİNİ
AKSARAY’DA İNŞA EDECEĞİZ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

YONETIM KURULU

Ahmet Kulak Rafet Altınpınar Ahmet Pektaş

Ahmet Sökmen Cebrail Çınar Musa Akoda Hasan Hüseyin Ünver Özcan Ceylan
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu 
Sayman Üye

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Cüneyt Göktaş
Yönetim Kurulu Başkanı 

Somuncu Baba’nın, Yunus 
Emre’nin, Tapduk Emre’nin, 
Genç Osman’ın, Sultan Alparslan 
Diyarı, Evliyalar, Yiğitler ve 
Dürüst İnsanlar Şehri Aksaray’ı, 
Sanayi’de, Turizm’de, Tarım’da 
ve Hayvancılıkta Çok Daha İyi 
Yerlerde Olması Adına Yönetim 
Kurulumuzla Çalışmalarımıza 
Aralıksız Devam Ediyoruz.

BİZ ÇALIŞACAĞIZ AKSARAY KAZANACAKBİZ ÇALIŞACAĞIZ AKSARAY KAZANACAK


