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ÖNSÖZ        

 

Günümüzün hızla değişen ve gelişen iş ortamında, 
kurumlardan beklentiler de hızla artmaktadır. Artık iş 
dünyasında ne pahasına olursa olsun kısa dönem büyüme 
ve karlılığın peşinde koşan şirketlerin uzun vadede 
kaybedeceği ve en sonunda yok olacağı neredeyse 
kesindir. Aynı durum kurumlar için de söz konusudur. 
Şirketler gibi kurumların da varlığını etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi ve kalıcı olabilmesi için tüm 
paydaşlarına (ilişkide bulunduğu kamu kurumları, üyeler, 
tedarikçi, toplum, işbirliği ortakları) karşı daha sorumlu 
hareket etmesi, paydaş beklentilerini dengeli bir şekilde 
ele alması gerekmektedir. Paydaşlardan elde edilen 
verilerin, mevcut durum analizi ve beklentiler de hesaba 
katılarak gelecek planlamasında kullanılması, 
kurumlardaki sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Bu nedenledir ki, günümüzde 
stratejik planlama kavramı artık sadece şirketlerin değil, bizler gibi kamu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının da iş yapma felsefesi olarak yerleşmeye başlamıştır.  

 

Denizli Sanayi Odası olarak, her zaman ilimizdeki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri 
yakından takip ederek bunların analizlerini yapıyoruz. Bu analizler hem Denizli’deki 
sanayi sektörlerimize yol göstermede hem de politika yapıcı olmada bize yardımcı 
oluyor. İzleyeceğimiz politikaları belirlerken, bu analizlerin yanında üyelerimizden gelen 
talepleri de değerlendiriyor ve Denizlili sanayicinin sorunlarını en üst platformlarda dile 
getirmeye çalışıyoruz.  

 

Değişen ve gelişen dünyada, biz de Denizli’nin ve Türkiye’nin önde gelen meslek 
kuruluşlarından biri olarak bu değişime ayak uyduruyoruz. Bu değişimi stratejik bir 
yaklaşımla yöneterek çalışmalarımıza devam ederken kendimizi de sürekli olarak 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim gelişmemiz, ilimizin gelişmesi ve 
ilimizin gelişmesi ülkemizin gelişmesi olacaktır.  

 

Denizli Sanayi Odası, geliştirdiği Üye Memnuniyeti Anketi, Çalışan Memnuniyeti Anketi, 
Genel Görünüm Anketi ve düzenlediği özel gündemli toplantılar ile 2014 – 2016 Stratejik 
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Planı’nı çok daha katılımcı bir bakış açısıyla hazırlamıştır. Üyelerimiz ve diğer 
paydaşlarımızın tuttuğu bu ışık sayesinde geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğimize 
yürekten inanıyorum.  

2014 – 2016 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen Meslek Komitesi 
üyelerimize, Yönetim Kurulu üyelerimize ve başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere 
çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim.  

 

Saygılarımla, 

 

Müjdat KEÇECİ 
Denizli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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DURUM ANALİZİ 
 

TARİHİ GELİŞİM 
 

Tarihî akış içerisinde Denizli ekonomisinin ve buna dayanak oluşturan sanayi ve ticaretinin 
temelleri, 12. yüzyılın başlarına kadar dayanır. Bu dönemlerde Ahiler’in Yeşilova taraflarında 
kurdukları tabakhanelerde üretim yaptıkları bilinmektedir. 1868 yılında, Denizli-İzmir 
demiryolunun devreye alınması sayesinde Denizli’nin denize ulaşması ve 1890 yılında da, 
Denizli-Afyon-İstanbul hattının açılışı ile kentimizin Orta Anadolu’ya açılması, Denizli’deki 
üretimi tetikleyen başlıca tarihi dönüm noktaları olarak görülmektedir.  
 
1900’lü yılların başında Denizli sanayisinin tohumlarını atan kunduracılık, şekercilik 
(helvacılık), debbağlık (tabaklık) ve haddecilik meslekleri gelişmeye başlar. 1925 yılında, 
Türkiye’nin debbağlık “tabaklık” sektöründeki ilk şirketi olan Babadağ Şemsi Terakki Debağat 
Anonim Şirketi Denizli’de kurulur. 1927’de kuruluş hazırlıkları tamamlanarak açılan Denizli 
İktisat Bankası ile de Cumhuriyet’in ilk yıllarında Denizli’deki Anonim Şirket sayısı ikiye çıkar. 
1927’de muafiyetleri (desteklenme ayrıcalıkları) genişletilen Denizli’deki özel girişimciler,  
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun da etkisiyle, debağat (tabaklık; deri işleme sanayii), tahin, pamuk  
ve çırçır fabrikaları açmaya başlarlar.  
 
Denizli’de sanayiin gerçek anlamda başlangıcı, 1949’dur. 1949 yılında Denizli Sümerbank 
İplik Fabrikası, 1953 yılında, Akseller İplik Fabrikası ve 1955’de Sarayköy Pamuklu Anonim 
Şirketi faaliyete geçerek Denizli’deki doğal kümelenmeyi endüstriyel üretime kaydırırlar. 
1960’lı yıllarda kurulan iki sanayi çarşısında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere 
1970’lerde Denizli’deki haddehane sayısı 40’a yaklaşır ve doğal kümelenmenin en güzel 
örneklerinden biri olarak Türk sanayi tarihine geçer. 1970’lerden itibaren kurulmaya 
başlanan halka açık işçi şirketleri ile birlikte Denizli sanayisi atağa geçer.  
 
1970’lerin başında güçlü bir yapıya kavuşan sanayi tesisleri ve yatırımlarıyla adından 
bahsettiren Denizlili sanayiciler, problemlerinin başkaları tarafından yeteri kadar dile 
getirilmemesinden dolayı özerk bir sanayi odasına kavuşmak için çalışmalara başlarlar. Bu 
çalışmalar sonucunda 9 Ocak 1973’te birçok engele rağmen Feridun Alpat’ın önderliğinde 176 
sanayici tarafından Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan ayrılarak, Denizlili sanayicilerin sesi olacak 
olan Denizli Sanayi Odası (“DSO”) kurulur. DSO’nun 10 üyeden oluşan ilk meclisinin başkanı 
M.Nevzat Şarkaya, 5 üyeli ilk yönetim kurulunun başkanı ise Bekir Karakurt’tur. 7 personelle 
çalışmaya başlayan oda kurulduğu yılın sonunda 237 üye sayısına ulaşmıştır. 
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DSO YILLARA GÖRE ÜYE SAYISI 

Yıl  Üye 
Sayısı   Yıl  Üye 

Sayısı   Yıl  Üye 
Sayısı   Yıl  Üye 

Sayısı 
1982 419   1990 499   1998 875   2006 1094 
1983 438   1991 460   1999 907   2007 1287 
1984 451   1992 490   2000 921   2008 1205 
1985 453   1993 514   2001 907   2009 1342 
1986 466   1994 547   2002 931   2010 1338 
1987 523   1995 611   2003 942   2011 1408 
1988 496   1996 743   2004 896   2012 1323 
1989 506  1997 819  2005 1037  2013  

 
 

 
 
1975 yılında, DSO’nun en büyük projelerinden biri olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi resmi 
olarak kurulduktan sonra, 1981 yılında bütün sevk ve idaresi, yetki ve sorumluluğu ile Sanayi 
Odası’na devredildi. Bundan sonra 1982 ve 1983 yıllarında imar planı ve projeleri 
hazırlanarak 1985’de altyapı inşaatına başlandı ve 1988’de inşaatın tamamlanması ile 
1990’da altyapının kesin kabulü gerçekleşti. Bugün Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
toplam 184 adet muhtelif büyüklükte sanayi parseli bulunmakta ve parsel büyüklükleri 5000 
m² ile 110.000 m² arasında değişmektedir. Bölgenin toplam alanı 4.360.000 m², sanayi parseli 
alanı 3.019.000 m² , Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi alanı 28.836 m²'dir. Geri kalan 1.312.164 
m² ise yeşil alan, yol, park ve sosyal tesislerden oluşmaktadır. 
 
DSO, 1996 yılında diğer bir organize sanayi bölgesi projesi olan Çardak Özdemir Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesinin altyapı inşaatına başladı ve 1997 yılında inşaatı tamamlanarak 
tüm altyapısı ile yatırıma hazır 98 adet sanayi parselli bir sanayi bölgesi Denizli’ye 
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kazandırılmış oldu. Lojistik konumuyla dikkat çeken bölgeye yatırımcı bulunması için 
çalışmalara devam edilmektedir.  
 
Türkiye’de 13 ilde kurulan Avrupa Birliği Bilgi Bürolarından birisi de DSO bünyesinde 1997 
tarihinde kuruldu. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından, Ticaret ve Sanayi 
Odaları gibi ev sahibi kuruluşlar ile ortaklık halinde Türkiye'nin değişik bölgelerinde AB 
konularındaki yerel bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan AB Bilgi Ağı kapsamında 
kurulan büro, yeni ismi “AB Bilgi Merkezi” adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
1997 yılında DSO yönetim kurulu, Denizli sanayisinin Başkent’te en üst düzeyde temsil 
edilmesi, görüş ve önerilerimizin seri bir şekilde ulaştırılması amacıyla Ankara’da temsilcilik 
açarak, buraya bir başkanlık danışmanı atadı. 2005 yılına kadar Odamızı en üst düzeyde 
temsil eden Ankara büromuz, odaların temsilcilik açmasını engelleyen 5174 sayılı TOBB 
Kanunu’nun yürürlülüğe girmesi ile 2005 yılında kapatıldı. 
 
DSO, oda hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan kalite çalışmaları neticesinde 
Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği ve TOBB’un işbirliğinde oluşturulan “Oda Akreditasyon 
Sistemi”ne dahil olarak, 2002 yılında “Akredite Oda” sertifikasını aldı. Bundan sonra 
sürdürülen hizmet iyileştirme çalışmaları çerçevesinde de 2003 yılında “ISO 9000 Kalite 
Sistem Belgesi” almaya hak kazandı. 
 
Son yıllarda proje üretme kabiliyetini oldukça arttıran DSO, 2007 yılında biri 10 bin, diğeri 85 
bin avro bütçeli iki adet, 2008 yılında ise her biri 119 bin avro bütçeli yine iki adet Avrupa 
Birliği Projesi’ne proje sahibi ve koordinatörü olarak imza attı. Edinilen bu bilgi ve tecrübeler 
ışığında proje yaratma, uygulama konusunda Odada “AB Bilgi Merkezi” merkezli ciddi bir 
kurumsal kapasite oluşturuldu. 
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ORGANİZASYON YAPISI 
 
 
DSO, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tabi, 
kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. 
 
DSO üyeleri, 2008 yılında gerçekleştirilen NACE kodları çerçevesinde mesleklerin yeniden 
gruplandırılması çalışması sonucunda 18 meslek grubuna ayrılmıştır. 2013 yılında yapılan 
son seçimlerden sonra bu gruplara ait 18 meslek komitesinde yer alan toplam 96 meslek 
komitesi üyesi ve bunların arasından seçilen 38 adet meclis üyesi Odada göreve yapmaktadır.  
Meclisten sonra ikinci temel Oda organı olan Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta ve meclis 
üyeleri arasından seçilmektedir. 
 
 

DENİZLİ SANAYİ ODASI  
ÜYE DAĞILIMI (2013) 

MECLİS, MESLEK KOMİTESİ ÜYE SAYILARI 

Grup No 
Meslek  
Grubu  

Üye Sayısı 

Meclis  
Üyesi Sayısı 

Meslek  
Komitesi  

Üyesi Sayısı 
1 125 2 5 
2 33 2 5 
3 189 3 7 
4 72 2 5 
5 40 2 5 
6 71 2 5 
7 32 2 5 
8 51 2 5 
9 72 2 5 

10 69 2 5 
11 57 2 5 
12 43 2 5 
13 65 2 5 
14 183 3 7 
15 44 2 5 
16 59 2 5 
17 54 2 5 
18 79 2 5 

TOPLAM 1338 38 94 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 
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2013 sonu itibarı ile DSO idari personeli Genel Sekreter dahil 12 kişiden oluşmaktadır. AB 
Bilgi Merkezi’ni bir koordinatör ve bir koordinatör yardımcısı olmak üzere 2 çalışan, diğer 
birimleri bir Mali ve İdari İşler Müdürü’ne bağlı 7 personel oluşturmaktadır. 
 
 
Yaş ortalaması 35 olan personelin eğitim durumu ve cinsiyet dağılımı şu şekildedir:  
 

 
 

 
 

 
  

İlköğretim; 1 

Lise; 2 
Lisans; 6 

Yüksek Lisans; 2 

DSO EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÇALIŞAN SAYISI 

Kadın; 6 

Erkek; 6 

DSO ÇALIŞANLARI CİNSİYET DAĞILIMI 
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER – MEVZUAT ANALİZİ 
 
 
Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar, 01/06/2004 
tarih 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5174 sayılı ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
İle Odalar ve Borsalar Kanunu’ çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
 
Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve 
dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri 
yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır. Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır.  
 
 
Odalara Kayıt Zorunluluğu 
  
Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel 
kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak 
zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve 
Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. 
  
Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma 
alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi 
merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve 
ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube 
sayılır. 
 
Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma 
yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli 
işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan 
kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. 
 
Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, 
fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak 
zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları 
takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.  
 
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait 
olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, 
Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler 
veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar. 
 
Burada belirtilen kayıt zorunluluğunu 1 ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından 
re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. 
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Odalarda Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi 
 
Odalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç 
para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve 
yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî 
işlemler yapmaya yetkilidirler. 
 
Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.  
  
Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin 
ortak imzaları bağlar. 
  
 
Odaların Görevleri 
 

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve 
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, 
ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve 
özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, 
başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini 
kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol 
gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve 
işletmek. 

c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, 
ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin 
piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 

d) Kanun’un 26. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu 
takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek, 
Bakanlığın onayına sunmak ve  ilân etmek. 

g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 
i) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci 

maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,  
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun 
şekilde gelişmesine çalışmak. 

k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki 
bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve 
ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları  mümkün olan 
vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri 
izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 
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l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun 
anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 
limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında 
bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. 
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına 

sunmak. 
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına 

ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 

Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii 
halinde bu işleri yürütmek. 

u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri 
yapmak. 

v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 
bulunmak. 

y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları 
doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca 
sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. 

  
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;  
 

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak 
veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı 
kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 

b)  Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili 
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç 
duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik 
eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin 
işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına 
alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, 

c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 
oluşturmak, 

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler 
ve kütüphanelere katılmak, 

e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, 
organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji 
merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo 
işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek 
veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 

  
görevlerini de yaparlar. 
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Genel Sekreterin Görev ve Sorumlulukları  
 

 Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 
 Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas 

olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. 
 Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin 

ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait 
tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ 
toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar 
defterini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları 
muhafaza etmek.  

 Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. 
 Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların 

zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.  
 Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve 

işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 
 Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları 

vermek.  
 Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve harcamalar 

hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. 
 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, 

kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. 
 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv 

malzemelerini muhafaza etmek.  
 Yayın işlerini yönetmek. 
 Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.  
 Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl 

içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve idari durumu hakkındaki yıllık raporun 
tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. 

 Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri 
mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 

 Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. 
 Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde 

meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri 
yapmak.  

 Genel sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, yönetim 
kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü 
her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.  

 Kalite faaliyetlerinin yürütülmesini gözden geçirip kontrol etmek. 
 Kalite faaliyetleriyle ilgili kaynak teminini sağlamak. 
 Denizli Sanayi Odası iç kalite tetkikleri sonuçlarını incelemek, düzeltici ve önleyici 

önlemleri izlemek. 
 Üye şikayetlerinin giderilmesi yönünde düzeltici faaliyetlerin uygunluğunu 

belirlemek ve yapılan düzeltici faaliyeti onaylamak. 
 Çalışanların kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programı hazırlatmak ve 

uygulatmak. 
 Üye memnuniyeti anketleri hazırlatmak ve sonuçlarını değerlendirmek 
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 Yönetimin gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek. 
 
*  Herhangi bir nedenle genel sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya 
kadar bu kadroya varsa genel sekreter yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri 
haiz oda personelinden biri yönetim kurulu kararıyla vekaleten atanır. Ancak vekalet süresi 
altı ayı geçemez.  
 
** Genel Sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu 
Başkanının onayıyla  genel sekreterliğe vekâlet eder. 
 
 
Oda Organları, Oluşumları ve Görevleri 
  
Oda Organları  
  

a) Meslek komiteleri  
b) Meclis 
c) Yönetim kurulu  
d) Disiplin kurulu  

 
 
a) Oda Meslek Komiteleri 
  
Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye 
sayısı on bini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da 
yedek üye seçilir.       
 
Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 
 
Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı 
faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 
507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.  
 
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının 
tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
  
Oda meslek komitelerinin görevleri:                       
  

a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri 
görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. 

b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, 
başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis 
toplantısına katılmasına karar vermek. 

c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi 
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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b) Oda Meclisi      
                                                              
Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş 
kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan 
gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı 
sayıda yedek üye seçilir.  
 
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. 
 
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet 
alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 
 
Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine 
seçilemezler. 
 
Oda meclisinin görevleri: 
 

a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri 
kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini 
onaylamak. 

h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları 
karara bağlamak. 

i) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para 
almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar 
vermek. 

k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 

olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara 
bağlamak. 

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve 

kongrelerine delege göndermek. 
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden 

ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, 
iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde 
olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden 
yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim 
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kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu 
yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş 
kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.   

q) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
  
 
c) Oda Yönetim Kurulu        
                                                    
Oda yönetim kurulu, 4 yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi 
ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve 
daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur.  
 
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste 
halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan 
yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 
 
Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın 
meclisinde de görev alamazlar. 
 
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından 
belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının 
başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir. 
  
Oda yönetim kurulunun görevleri: 
  

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda 

meclisine sunmak. 
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine karar vermek. 
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca 

verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise 

sunmak. 
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında 

yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                    
i) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve 

sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen 
maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân 
etmek. 

k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas 
ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 
ödüllendirmek. 
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m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve 
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve 
derslik yapmak.  

n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 
  
Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine 
veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.  
  
d) Oda Disiplin Kurulu 
 
Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından 4 yıl için seçilen 6 asıl ve 6 yedek 
üyeden oluşur.  
 
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. 
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.  
 
Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  
 
Oda disiplin kurulunun görevleri: 
  

a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.  

b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.  
 
  
 
Oda Gelirleri (5174 sayılı Kanun m.23) 
 

a) Kayıt ücreti 
b) Yıllık aidat 
c) Munzam aidat  
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler 
e) Belge bedelleri 
f) Yayın gelirleri 
g) Bağış ve yardımlar 
h) Para cezaları 
i) İştirakler kârı 
j) Gemilerden alınacak ücretler 
k) Misil zamları 
l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri 
m) Tarife tasdik ücreti 
n) Sair gelirler 
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MALİ DURUM 
 

GELİR BÜTÇESİ (bin TL) 
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Kayıt Ücretleri 
Gelirleri 25 22 88% 45 19 42% 45 19 42% 

Yıllık Aidat 
Gelirleri 260 212 82% 283 166 59% 354 256 72% 

Munzam Aidat 
Gelirleri 525 564 107% 817 687 84% 746 785 105% 

  810 798   1.145 872   1.145 1.060   

Hizmet Gelirleri 194 222 114% 235 211 90% 235 209 89% 

Belge Gelirleri 253 189 75% 249 186 75% 249 180 72% 

  447 411   484 397   484 389   

Yayın Gelirleri 14 0 0% 14 0 0% 14 0 0% 

Bağışlar, cezalar, 
faiz vb. 79 99 125% 107 31 29% 107 27 25% 

  93 99   121 31 26% 121 27   

TOPLAM:    1.350 1.308 97% 1.750 1.300 74% 1.750 1.476 84% 
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GİDER BÜTÇESİ (bin TL) 

  

2011 
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Personel giderleri 540 575 106% 700 615 88% 700 636 91% 

Dışardan 
sağlanan fayda ve 
hizmetler 

225 225 100% 276 190 69% 300 355 118% 

Seyahat ve yol 
giderleri 75 26 35% 90 36 40% 87 32 37% 

Birlik aidatı, 
kanuni aidat pay 
ve fonlar 

126 141 112% 167 152 91% 158 152 96% 

Genel yönetim 
giderleri 73 59 81% 74 70 95% 74 33 45% 

Bağış ve 
yardımlar 34 25 74% 31 85 274% 91 87 96% 

Basın yayın 
giderleri 43 34 79% 59 73 124% 84 67 80% 

Diğer  234 45 19% 353 150 42% 256 20 8% 

TOPLAM:    1.350 1.130 84% 1.750 1.371 78% 1.750 1.382 79% 
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PAYDAŞ ANALİZİ 
 

Paydaş 

İç
 

Pa
yd

aş
 

D
ış

 
Pa

yd
aş

 

Ü
st

 
Pa

yd
aş

 

St
ra

te
jik

  
O

rt
ak

 

Te
da

ri
kç

i 

Üyeler  √     

Çalışanlar √     

TOBB   √ √  

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü  √  0  

KOSGEB – Denizli  √  0  

Valilik   √   

Denizli İl Özel İdare  √    

Denizli Belediyesi  √  0  

Pamukkale Üniversitesi    √  

Rektörlük    √  

Mühendislik Fakültesi    √  

İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü  √  √ 0 

Milli Eğitim Müdürlüğü    √  

TİM   √   0 

DENIB  √  0 0 

Denizli Ticaret Odası    √  

Denizli Ticaret Borsası    √  

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası  √  0  

ABİGEM    √ 0 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu   0   

Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu    √  

Gümrük Müşavirlik Firmaları  √    

Ekonomi Bakanlığı   √  0 
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Paydaş 
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Ü
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Bilgi-İşlem Servis Sağlayıcı, 
Bilişim-Web Sayfası Hizmet Sağlayıcı, 
Kırtasiye vb. tedarikçiler 

0    √ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı   √ 0  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  0    

Gümrük Müdürlüğü  0    

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  0    

SGK İl Müdürlüğü  √   0 

TUİK İl Müdürlüğü  √   0 

Güney Ege Kalkınma Ajansı  √  0  

Denizli Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi    0  

Denizli İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi    0  
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Denizli Koordinatörlüğü  √  0  

Denizli Mermer ve Madenciler Derneği  √  0 0 

Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  √    

Denizli  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  √    
Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü √     

Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi  √    

Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi  √    

Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi  √    

Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi  √    

Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası  √    

Denizli Gazeteciler Cemiyeti  √    

DEİK  √    

Pamukkale Teknokent  √  0  

 
√ : Tam kapsamlı bir ilişki 
0  : Tam kapsamlı olmayan bir ilişki 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=denizli%20imkb%20k%C4%B1z%20teknik%20meslek%20lisesi&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.denizlikml.k12.tr%2F&ei=x9ytUK7bLsrDhAfztoDYDg&usg=AFQjCNH9BR7SzrucOtQvzsgu0QBgRD-F3g
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Üyeler:  
 
Üyelerin DSO’dan beklentileri arasında, Denizli sanayisinin gelişmesi, ülke ve dünya çapında 
Denizli'nin hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerçekleştirilen araştırma-geliştirme, tanıtım-
bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri başta gelmektedir. Bu amaçlara hizmet etmek üzere 
düzenlenecek toplantı ve seminerler üyelerin özellikle vurguladığı taleplerdir.  
 
Nitelikli-niteliksiz eleman ihtiyacı, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması üyelerin 
en büyük sorunu ve DSO’dan çözümüne katkı sağlamasını en sık talep ettikleri problemler 
olarak öne çıkmaktadır. 
 
Denizli’nin devlet desteklerinden hak ettiği payı alamaması, hibe ve fonlardan 
yararlanamaması konusu, hem mevcut imkanlar konusunda DSO’nun farkındalık çalışmaları 
yürütmesi hem de bu imkanların genişletilmesi hususunda DSO’nun lobi faaliyetlerini 
sürdürmesi gibi iki farklı beklenti ekseninde karşımıza çıkmaktadır. 
 
Ar-Ge ve inovasyon hareketlerinin hızlandırılması, uluslararası rekabetin fiyat üzerinden değil 
kalite üzerinden yapılması gerçeğinin sanayiciye yerleştirilmesi, Denizli ürünlerinin dış 
pazarlarda tanıtımına katkıda bulunulması da üyelerinin DSO’dan beklentileri arasındadır. 
 
Üyeler, DSO’dan ayrıca güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, ekonomik veriler gibi 
konularda aktif olarak bilgilendirilmeyi ve DSO’nun bu konularda kendilerine rehberlik 
etmesini beklemektedir.  
 
 
Stratejik Ortaklar – Dış Paydaşlar: 
 
Paydaşları DSO’nun, görevleri, faaliyetleri ve sunduğu hizmetler konusunda tatminkar oranda 
farkındalık sahibi oldukları gibi DSO’nun Denizli sanayisine olan katkılarının en üst düzeyde 
olduğuna inanmaktadır. 
 
Paydaşlar, DSO’nun saygınlığı yüksek bir kurum olduğunda %90 oranında hemfikirdir. Bunun 
yanında yönetim organları, yönetim biçimi ve çalışanlar konusunda memnuniyet ve tatmin 
oranı %80 seviyelerini aşmaktadır. Hizmet kalitesi ve sunumu, hizmet sunumunda 
kaynakların ve fırsatların etkin değerlendirilmesi, iletişim kabiliyeti ve güvenilirlik gibi 
hususlarda da paydaşların tatmini %80 düzeylerindedir. 
 
Araştırma ve rapor hizmetleri, kentin ekonomi ve işgücü piyasası ile ilgili istatistikî bilgi 
hizmetleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi paydaşlar açısından önemli hizmetler olarak tanımlanmıştır. Projeler, kentin 
gerçek durum tespitinin yapılabilmesi boyutuyla ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmede 
doğrudan katkı sağlayacak bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 
 
Paydaşları DSO’nun Denizli’de bilinçli ve profesyonel yönetim konusunda örnek bir kurum 
olmasını ve Denizli sanayisi için yol gösterici olmasını, paylaşımcılık, proje üretme ve diğer 
kurumlarla diyalog arzusunu önemli hizmetler olarak tanımlamışlardır. 
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Mesleki eğitim hususunda yapılan değerlendirmeler, mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi, 
işgücü piyasası ihtiyaçlarının karşılanabilmesi konusunda yapılan ve yapılacak olan 
faaliyetlerin önemini özellikle vurgulamaktadır.  
 
Kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, sanayideki ara eleman sıkıntısının sık sık 
gündeme geldiği son yıllarda mesleki ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme 
çalışmalarını artırması, üyelerinin beklentilerini kamu kurum ve kuruluşlarına zamanında 
bildirerek özel sektör ve kamu sektörü arasındaki köprü görevini devam ettirip ticaret ve 
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunması paydaşları tarafından 
DSO’nun geliştirmesi gereken yönleri olarak tanımlanmıştır.  
 
Paydaşların DSO’nun öncelik vermesi gereken konularda en çok dile getirdikleri nokta 
nitelikli işgücü olmuştur. Mesleki eğitimin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve bu 
doğrultuda plan ve projelerin uygulanarak gerekli işbirliği ortamlarının oluşturulması 
konularına özellikle öncelik verilmesi beklenmektedir.  
 
Bilim ve teknolojiye önem vermek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını desteklemek, üniversite-
sanayi işbirliğini pekiştirmek DSO’nun öncelik vermesi beklenen alanlar arasındadır. 
Alışılagelmiş sanayi sektörlerine alternatif sektörlerin yaratılması ve geliştirilmesi, 
kümelenme faaliyetleri paydaşların önemli beklentileri arasında yer almaktadır. 
 
DSO’nun tüm hizmetlerine yakışır bir hizmet binasına sahip olması, AB Bilgi Merkezi’nin 
işadamları, kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından tanınırlığının ve sosyal diyalog aktörü 
olarak ilgili kurumlarda etkinliğinin arttırılması geliştirilmesi gereken yönleri olarak 
tanımlanmıştır.  
 
Denizli’nin Büyükşehir olması, siyasi ve ekonomik istikrarın sürmesi, Denizlili sanayicinin 
müteşebbis ve yeniliklere açık yapısı önümüzdeki dönemde DSO’nun hizmet ve faaliyetlerini 
olumlu etkileyecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Paydaşlar önümüzdeki dönemde 
karşılaşılabilecek önemli riskleri ise şu şekilde sıralamıştır: Ulusal ya da global düzeyde bir 
ekonomik kriz, siyasi çalkantılar, yatırım iklimini olumsuz etkileyecek gelişmeler, hammadde 
ve enerji fiyatlarında öngörülemeyen artışlar, genç ve dinamik yöneticilerin önünün 
kapanması, teknolojiye ayak uyduramama. 
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ÇEVRE ANALİZİ 
 

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 
 
- Denizli halkının geçmişten gelen girişimci ve yenilikçi bir yapıya sahip olması. Bu yapının 

çok az devlet desteği ile bugün gelinen başarılı noktanın mimarı olması 
 
- 2008 yılında yaşanan global krizden sonra hızı bir toparlanma yaşayan Denizli 

ekonomisinin, deneyimlere rağmen global çapta yaşanacak bir ekonomik krize hazır 
olmaması  

 
- İlimizin çevre limanlarla ulaşımının sadece karayolu ile olması nedeniyle, dış ticarette 

nakliye maliyetlerinin yüksek olması. Lojistiğin daha düşük maliyetlerle halledilebileceği 
demiryolu ulaşımının yetersizliği 

 
- Oda üyelerinin 2011 ve 2012 yılları için iç-dış satış, istihdam ve üretim gibi değerlerinin 

arttığı yönündeki beyanları ve 2013’te de bu değerlerin artacağına dair olumlu beklentileri  
 

 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam 
2011 YILI 

Arttı % 63,81 % 56,99 % 60,54 % 61,98 % 41,75 
Aynı Kaldı % 27,62 % 33,68 % 29,25 % 27,60 % 50,00 
Azaldı % 8,57 % 9,33 % 10,20 % 10,42 % 8,25 

2012 YILI 
Arttı % 69,19 % 65,80 % 62,75 % 71,13 % 59,81 
Aynı Kaldı % 17,54 % 23,32 % 20,26 % 18,56 % 29,19 
Azaldı % 13,27 % 10,88 % 16,99 % 10,31 % 11,00 

2013 YILI BEKLENTİLERİ 
Arttı % 76,30 % 72,02 % 75,66 % 75,26 % 54,29 
Aynı Kaldı % 15,64 % 20,73 % 20,39 % 18,04 % 37,14 
Azaldı % 8,06 % 7,25 % 3,95 % 6,70 % 8,57 

    Kaynak: Denizli Sanayi Genel Görünüm Anketi-2013 

 

- Denizli sanayisinin ihracata odaklı olması dolayısıyla ülke ve sektör bazında il ihracatında 
2004 – 2013 periyodunda ciddi bir değişimin yaşanması 
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DENİZLİ İHRACATININ ÜLKELERE DAĞILIMI  (bin $) 
  2004 2009  Kasım 2013 
  Pay  Pay   Pay 

ABD 240.878 20,30% 160.527 9,23% 268.955 9,55% 
AB 735.260 61,95% 1.038.159 59,68% 1.538.635 54,61% 
Yükselen Pazarlar (Y.P)* 83.522 7,04% 342.873 19,71% 529.084 18,78% 
Diğer Ülkeler (D.Ü.) 127.202 10,72% 198.011 11,38% 480.790 17,06% 
TOPLAM 1.186.862 1.739.571 2.817.464 

 
 

  

 

          

            
            
            
            
            
            
            
            * Yükselen Pazarlar (Y.P.) : 2004-2009 Periyodunda Denizli ihracatında payları büyük oranda 

artış gösteren, başta Rusya olmak üzere, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar, 
Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri ve komşu ülkelerdir. 

    Kaynak: TİM 

 
- 2013 yılında Avrupa Birliği’nin resesyondan çıkması ve ihracat pazarımızın hala büyük 

çoğunluğunu oluşturan Avrupa Birliği’ni ekonomik anlamda canlanmaya başlaması 
 

- Doğu sınırımızda yer alan ülkelerde yaşanan gelişmeler sonucunda Doğu’ya yapılan 
ihracat işlemlerinde yaşanan sıkıntılar 
 

- ABİGEM Denizli Ofisinin Denizli’de bulunması  
 
- TR-32 Aydın-Denizli-Muğla bölgesini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Denizli 

merkezli olarak faaliyet göstermesi 
 
- Er-Bakır gibi ülkenin en önemli elektrolitik bakır tel üreticilerinden birinin ilimizde 

bulunması dolayısıyla kablo sektöründe özellikle yatırımlarda ve ihracatta yaşanan olumlu 
gelişmeler. 

 
- Odanın işbirliği yapmakta olduğu kamu kuruluşlarının pek çoğunun statik yapıları 

nedeniyle odanın dinamizmine çoğu zaman ayak uyduramaması. 
 

- Denizli sanayisinin ana sektörü olan tekstil sektörünün son dönemlerde yaşadığı kan kaybı 
 
 

ABD-
20,30% 

AB-
61,95% 

Y.P.-
7,04% 

D.Ü.-
10,72% 

2004 

ABD-
10,24% 

AB-
53,21% 

Y.P.-
19,61% 

D.Ü.-
16,94% 

2012 
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DENİZLİ SEKTÖREL İHRACATI (bin $) 

  2003 Kasım 2013 Fark (puan) 
2003/2013  Pay  Pay 

Tekstil ve Konfeksiyon                               808.339 82,14% 1.287.865 44,15% -39,99% 
Elektrik - Elektronik,                                                   
Demir-Demir Dışı Metaller 72.831 7,40% 742.480 26,65% 19,25% 

Demir Çelik Ürünleri -- 0,00% 363.931 14,47% 14,47% 

Madencilik 31.567 3,21% 184.690 5,88% 2,67% 

Diğer 71.317 7,25% 238.519 8,84% 1,59% 

TOPLAM 984.054 100% 2.817.485 100%  
Kaynak : TİM 

 
 

 
 

- İlimizin ana sektörü olan tekstil sektörünün, makine ve teçhizat bakımından dışa bağımlı 
olması, tekstil makinaları sektörünün gelişmemiş olması 
 

- Odanın, TOBB ve TOBB’ne bağlı diğer odalardan oluşan odalar ve borsalar şebekesinin 
önemli bir parçası olması. 

 
- TOBB Yönetim Kurulu’nda Denizli’den bir oda başkanının yer alması 
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Kaynak : SGK  

DENİZLİ İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ve TOPLAM SSK'LI İSTİHDAM SAYISI 

Tekstil Toplam
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- İlimizdeki büyük sanayi kuruluşlarının sayısının azalması ve özellikle ülkemizin önde 

gelen listelerinden İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 listesine ve Ekonomist Dergisi’nin 
Anadolu 500 listesine giren tekstil firmalarımızın sayısı düşerken Denizli ile benzer 
yapıdaki illerde bu listelere giren şirket sayılarının her sene artması 

 
Ekonomist Dergisi Anadolu 500’de Denizlili Firmalar  

 

 
 

İl 
2009  
Şirket 
Sayısı 

2012  
Şirket 
Sayısı 

Gaziantep 43 64 
Kayseri 33 36 
Konya 22 26 
Denizli 26 21 
Manisa 11 11 

 
- Dalgalı bir seyir izleyen döviz kurlarının, dövize bağlı kredi borcu çok olan ve istikrar 

beklentisi olan sanayicileri tedirgin etmesi 
 

- Şirketler tarafından alınan iflas erteleme kararlarının piyasayı tedirgin etmesi 
 

- Organize Sanayi Bölgelerimizin, benzer illerde karşılaştırıldığında doluluk oranlarının az 
olması, OSB bünyesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının sayısının az olması 

 
- 2004 yılından bu yana Denizli’ye sıfırdan Devlet veya özel sektör yatırımlarının gelmemesi 

 
- 2014 yılında tüm ülkede gerçekleşecek yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 

2015 yılında gerçekleşmesi öngörülen genel seçim 
 
- Denizli’nin özellikle termal kaynakları nedeniyle gelişmiş bir sağlık turizmi altyapısına 

sahip olması 
 

- İlde finansal kuruluşlarca kullandırılan kredilerin incelenmesi neticesinde mutlak değer 
olarak meydana gelen artışın dikkat çekici olması ve sektörel ayrıma bakıldığında bireysel 
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kredi ve kredi kartlarında büyük bir yükseliş göze çarparken, ilin lokomotif sektörü 
tekstilin payında oransal olarak büyük bir düşüşün meydana gelmiş olması.   

 

 
Kaynak : BDDK 
 

- 2002’den bugüne Denizli’de yatırımlardaki olumsuz seyir, sanayiyi ve yatırımları olumsuz 
etkileyen 5084 sayılı teşvik yasasının süresinin sona ermesi ve 2012 yılında yeni teşvik 
yasasının yürürlüğe girmesi  
 

DENİZLİ’DE TEŞVİK BELGESİNE KONU YATIRIMLAR 
  Belge Sayısı Yatırım Tutarı   (bin TL) İstihdam (Kişi)                                

2002 102 440.482 4.468 
2003 141 353.914 6.130 
2004 116 233.284 3.393 
2005 85 226.075 1.939 
2006 79 306.652 1.745 
2007 74 337.892 2.152 
2008 47 131.258 932 
2009 35 137.474.262 760 
2010 62 1.567.327.805 1.212 
2011 74 998.700.788 1.554 
2012 71 405.078.279 1.364 

Ocak-Eylül 2013 73 559.914.992 1.303 
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DENİZLİ - SEKTÖREL KREDİLER  
(Brüt-1.000 TL) 

Metal ana san ve işlenmiş mad. ürt. Bireysel krediler ve kredi kartları
Tekstil ve tekstil ürünleri san.
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- İlimizde tekstil sektörünün kan kaybettiği son yıllarda tarım, turizm, eğitim, enerji ve 

sağlık sektörlerinde yatırımların hız kazanması.  
 

DENİZLİ’DE TEŞVİK BELGESİNE KONU YATIRIM TUTARININ 
SEKTÖREL DAĞILIMI (TL) 

  Eyl.13 2012 2011 2010 

  Bitkisel Üretim 4.750.500 18.350.000 5.396.000 23.031.516 
  Hayvancılık 0   3.290.000 55.899.737 
  İstihraç ve İşleme 30.599.753 46.942.800 50.471.000 20.817.473 
  Gıda ve İçki 27.443.370 16.473.754 5.785.800 10.805.414 
  Dokuma ve Giyim 166.602.396 109.567.259 48.924.246 69.446.852 
  Orman Ürünleri 0 1.500.000 2.387.954 3.171.950 
  Deri ve Kösele 0 3.200.520     
  Lastik Plastik 0 1.550.000 1.550.000 1.370.000 
  Kimya 0   17.097.661   
  Cam 0 12.150.000 9.083.600   
  Demir Çelik 0   1.234.860   
  Demir Dışı Metaller 13.770.006       
  Taşıt Araçları 0 4.050.800     
  Madeni Eşya 6.081.205 6.863.475 5.674.562 1.633.090 
  Makine İmalat 2.859.496       
  Elektrikli Makinalar 11.065.489 7.057.428 13.216.699 9.220.911 
  Çimento 0   11.200.000   
  Pişmiş Kil ve Çim.Ger. 1.250.000     2.194.036 
  Enerji 257.907.110 128.350.000 622.800.000 1.333.947.353 
  Turizm 8.949.003 29.783.009 25.507.416 7.613.764 
  Ticaret ve Depolama 0 2.058.000   1.565.817 
  Eğitim 25.259.923 2.300.000   4.507.217 
  Sağlık 0   33.750.485   
  Diğerleri 2.162.000   2.353.469   
 Altyapı 1.214.741 1.589.748 138.977.036 16.482.000 

  559.914.992 391.786.793 998.700.788 1.561.707.130 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
 
- İlimize düzenlenen havayolu seferlerinin kısıtlı olması, uluslararası direkt uçuşların 

yapılamaması ve havaalanının iklimsel şartlardan olumsuz olarak etkilenmesi 
 
- İlimizde bulunan jeotermal bölgenin hem sanayi hem sağlık turizmi bakımından yeterince 

verimli değerlendirilmiyor olması 
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İÇ ÇEVRE ANALİZİ 
 
- Oda organlarında görevli olan sanayicilerimizin pek çok kurum ve kuruluşta önemli ve 

etkili konumlarda da görevli olması. 
 

- Odamız Yönetim Kurulu Başkanı’nın, TOBB, KOSGEB ve Halkbank gibi büyük ortakları olan 
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yüksek 
Koordinasyon Kurulu üyesi ve Sanayi Odaları Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürütmesi 
 

- Oda idari binasının yetersizliğinin, odanın gerçekleştirmek istediği pek çok faaliyet ve 
etkinlik konusunda büyük bir engel olarak öne çıkması. 

 
- Son üç yılda üye sayısının artış göstermeyip aynı seviyede kalması 

 
- 40. Yılımızda yenilenen logomuz, baştan sona değiştirilen web sitemiz ve oluşturulan 

kurumsal kimlik ile Odanın dışarıya karşı temsilinde daha çağdaş bir imaj çizilmesi  
 
- Odanın organizasyon yapısına dahil edilen yeni kadrolar, görev tanımları ile değişen, yeni 

eklenen çalışanlar ile yaş ortalaması oldukça gençleşen ve eğitim seviyesi ortalaması 
yükselen personel yapısı.  

 
- 2009 yılından itibaren personel motivasyonunu arttırmaya yönelik performans 

değerlendirme sisteminin uygulamaya konulması. 
 

- Yenilenen “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ile çalışanların görüşlerini daha rahat dile 
getirebildikleri ve idari amirleri ile ilgili düşüncelerini özgürce belirtebildikleri bir 
sistemin uygulamaya konması 

 
- EKOL Dergisi’nin 40. yılımızla birlikte tekrar yayınlanmaya başlanması ve tüm üyelerimize 

imza karşılığı kurye ile ulaştırılması 
 

- Her sene üyelerimiz arasında gerçekleştirilen Genel Görünüm Anketi ile Üye Memnuniyeti 
Anketi’nin yenilenen web sitemiz üzerinden dijital ortamda üyelerimizin kullanımına 
sunulması 

 
- 2009 yılında bilgisayarların yenilenmiş olmasına rağmen Odanın bilgisayar ağı altyapısı ve 

server bakımından teknik donanımındaki yetersizlikler. 
 

- Odanın Avrupa Birliği projeleri yanında TEPAV, GEKA, Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlarla 
ortak projeler ortaya koyması  
 
 
Üye Geri Bildirimleri – Üye Talepleri 
 

- Üye geri bildirimlerinde özellikle eğitim ve danışmanlık konusunda daha fazla etkinliklerin 
düzenlenmesi üzerinde durulmakta ve genel olarak üyelerin oda hizmetlerinden haberdar 
olmaması belirtilmektedir. 
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Üyeler, TOBB bünyesinde merkezi olarak sektör araştırmaları yapılmasını yararlı görüyor. 
Sadece genel değil, ülkemizi ilgilendiren detay seviyesinde alt sektörler için arz-talep analizi, 
ülkelerin genel durumu, sektörün gelişme yönü, bunu etkileyen temel faktörler vb. konuları 
ele alan uzmanlardan oluşan çalışma guruplarının incelemeleri, raporları ve bilgi arşivi 
oluşturulması yararlı görülüyor.   
 
Sanayi ile Turizm'i birleştirerek Sanayi Turizm'i oluşturmak ya da buna önayak olmak da 
Odadan beklentiler arasında. Denizli şehrini büyük bir görsel fuar alanı şekline çevirmek, 
sadece Denizli ürünlerinden oluşan Konsept Oteller-Yapılar yapılıp, buralarda yerel metal, 
doğal taş, çimento, tekstil, halıcılık, cam, kimya, tarım, hayvancılık vb. sektörlere ait ürünler 
sergilenmesine ilişkin faaliyetler de Odanın önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken 
hizmetler olarak tanımlanıyor.  
 
 
- Üyeler, devlet desteklerinden yararlanmadan kendi imkanları ile bu günkü başarılı 

noktaya geldiklerini, ancak içinde bulunan ekonomik ve finansal sıkıntılar içerisinde 
Denizli sanayisinin devletin sıcak eline ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Pek çok konuda 
pilot bölge kabulü görerek anti-sempatik uygulamalara maruz kalan halkımız ve 
sanayicimiz, vergi, iş gücü ve enerji gibi maliyetlerindeki yüklerinin hafifletilerek bölgenin 
yeni teşvik tedbirlerinden yararlandırılması konusunda odadan girişimlerde bulunmasını 
beklemektedir. 

 
- Denizlili sanayicilerin bir araya getirilerek ortak hareket etmesi ile oluşturulacak sinerji ile 

sorun ve önerilerin en üst düzeyde etkili şekilde dile getirilmesi ve sonuç alınması 
istenmektedir. 

 
- Nakit destekler, pazar araştırması gibi konularda Odadan hizmet beklenmektedir.  
 
- Üyelerimiz sorunlarının daha yüksek sesle dile getirilmesini beklemektedir. 
 
- Üye Memnuniyet Anketi Değerlendirmesi Sonuçları 2012 ve 2013 
 
- DSO Denizli Sanayi Genel Görünüm Anketi Değerlendirmesi-2013  
 

 
Tedarikçi Geri Bildirimleri  
 

- Odanın Bilgisayar-yazılım ve internet-bilişim konusundaki tedarikçilerinden Donanım 
Bilişim, odanın sistem altyapısının komple gözden geçirilmesi gerektiğini, mail ve network 
ağlarının yeniden yapılandırılması zorunluluğunu bildirmiştir. Odada kurulacak yeni bir 
veri tabanı ve bu veri tabanı ile çalışacak sistemler ile ilgili olarak odaya tavsiye ve teklifte 
bulunmuşlardır. 

 
- Odanın web sayfasının yeniden tasarımı ve toplu mail konusunda SEDBIM ile çalışmalar 

tamamlanmış ve sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 
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2011 Yılı TOBB-Türk Oda ve Borsalar Akreditasyon Projesi Akreditasyon 
Denetim Raporu: 

 
Oda 2011 yılında Oda Akreditasyon Projesi kapsamında üç yıllık ana denetimlerinden birini 
daha başarı ile tamamlamıştır. Denetime esas oda ve borsa akreditasyon standardı asgari 
şartlarını ve oda mevzuatının gereklerini sağlamakta olduğundan Denizli Sanayi Odası’nın 
akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluna olumlu rapor ile önerilmiştir. 
 
 

Çalışan Geri Bildirimleri  
 
- Çalışanlarımız, oda içi yardımlaşma ve iletişimin yeterince hızlı olmadığını belirtmektedir. 

İç iletişimi mümkün olduğunca hızlandırmak ve kayıt altına almak için oda içi bir intranet 
ağının kurulması talep edilmektedir.  

 
- Odanın teknik donanımındaki eksiklikler de özellikle vurgulanmaktadır. Bilgisayarlar ve 

oda içi bilgisayar ağımız çok eski ve yavaş olup ihtiyaçlara cevap veremediği 
belirtilmektedir.  
 

- Çalışanların terfi veya derece almalarına sağlayacak organizasyon şeması, kadro veya 
sistemler oluşturulması gerektiği, çalışanların bu şekilde kendilerine yeni hedefler 
oluşturabileceği ve yüksek motivasyonun sağlanabileceği vurgulanmaktadır. 
 

- Bilgisayar ve yabancı dil konusunda yoğun eğitim talebinde bulunmuşlardır. 
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SWOT ANALİZİ 
 

GÜÇLÜ YÖNLER 
 

 Kamuoyunda güçlü, güvenilir, dinamik ve öncü DSO İmajı, 
 

 Dinamiklik, etkinlik, değişime açıklık ve kamuoyunu etkileme bakımından Denizli’nin 
lider odası imajı, 
 

 Üyelerimizin önemli bir bölümünün gözünde sıkıntı sorun ve ihtiyaçları söz konusu 
olduğunda, Odamızın ilk başvuru adresi olarak kabul görmesi, 
 

 Üyelere sunulan hizmetlerdeki hız, kolaylık, yalınlık ve kalite, 
 

 Sanayicilere ait kapasite raporları ile yatırım teşvik belgelerinin düzenlenmesi; ihracat 
evrakı gibi çeşitli belgelerin temininde, ağırlıklı olarak odamızın tercih edilmesi, 
 

 Odamızın verdiği hizmetlerle, üyelerimiz ile Ekonomi Bakanlığı gibi çeşitli kamu 
kurumları arasında köprü işlevi görmesi ve bu sayede sözü geçen kurumlar nezdinde 
Odamızın sahip olduğu bilinirlik ve güvenirlik, 
 

 Oda bünyesinde gösterdiği yüksek performansla Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu nezdinde saygın yeri bulunan bir AB Bilgi Merkezi’nin varlığı, 
 

 Proje sahibi ya da ortak olarak yer aldığımız başarıyla tamamlanmış ve devam etmekte 
olan AB projeleri ile bu konuda kazandığımız deneyim, bilgi birikimi ve kurumsal kapasite; 
bütün bunların da yeni projeler için birer referans oluşturup önümüzü açması, 
 

 Güçlü bir “ilişkiler ağı”na sahip olma. TOBB, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 
çeşitli elçilik ve konsoloslukların yanı sıra Denizli’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla iyi 
ilişkiler, 
 

 Görsel ve yazılı medya ile güçlü ilişkiler, 
 

 Odamız üyeleri ile organlarında yer alanların sanayici olması; pragmatik, çözüm odaklı 
ve hızlı karar almalarıyla öne çıkan bu girişimcilerin ticaret erbabı ve esnaftan kayda değer 
ölçüde ayrılması, 
 

 Oda çalışanlarının bilgi teknolojilerini kullanmaya yatkın olması. Yeni eklenen personel 
ile yaş ortalaması gençleşen, eğitim seviyesi ortalaması yükselen personel yapısı, 

 
 Oda personelinin çalıştığı pozisyonda ortalama on yıla yaklaşan iş tecrübesine sahip 

olması,  
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 Oda üst idari yönetiminin değişim ve yeniliklere açık, risk almaya istekli ancak 
temkinliliği elden bırakmayan; ilişki ağı geliştirmede başarılı; temsil yeteneği bulunan 
kişilerden oluşması, 
 

 Takım çalışmasına alışkın, saygınlığı yüksek, hızlı karar alma ve uygulamaya geçirme 
esnekliğine sahip enerjik oda üst yönetimi ve güçlü başkanlık, 
 

 Seçilmiş yönetim organları ile atanmış personel arasındaki uyumun yanında misyon, 
vizyon, ilke ve hedef birliği, 
 

 Odamız, Meclisimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin kayda değer bölümünün, önemli 
kurum ve kuruluşlarda etkili konumda bulunması; azımsanmayacak sayıdaki üyemizin 
üstlendikleri sosyal sorumluluk ve görevlerden dolayı birer kanaat önderi olarak kabul 
görmesi, 
 

 Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB nezdinde aldığı görevler, 
 

 Odamız üst yönetimi ile TOBB üst yönetimi arasındaki yakın ve iyi ilişkiler, 
 

 Kente ait ekonomik, sosyal pek çok göstergenin güncel olarak izlenip yayımlanması; 
kimileri öncü nitelikte olan bu göstergeler sayesinde Denizli’nin nabzının dinamik olarak 
tutulması ve geleceğinin gerçekçi biçimde öngörülebilmesi; bu sayede odanın saygın bir veri 
işleme – güvenilir bir bilgi üretim ve referans merkezi olarak kabul görmesi, 
 

 Kurulumu tamamlanmak üzere olan ıslah organize sanayi bölgesi ile kurulum 
aşamasında olan ıslah mermer ihtisas organize sanayi bölgesi, 
 

 Kentimizin sanayileşmesinde bir dönüm noktası olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi 
gibi önemli bir başarı öyküsünün kurucusu ve öncüsü olunması, 

 
 Genel Sekreterlik ve üst yönetimin, çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerini 

destekleyecek her türlü öneriye açık olması ve yapıcı yaklaşımı.  
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ZAYIF YÖNLER 
 

 Oda bütçesinin benzerlerine göre küçük olması ve cari giderlerini karşılamak için 
büyük ölçüde rutin hizmetlerinden sağladığı gelirlere bağımlı olması 
 

 Oda personelinin anlamlı bölümünün, odanın kurumsal kapasitesini kayda değer 
ölçüde geliştirmek ve her geçen gün daha da keskinleşen rekabetçi koşullara uyum sağlamak 
için gerekli niteliklere yeterince sahip olmaması ve odamızın yurtdışı ilişkileri için zorunlu 
olan yabancı dil seviyesinin yetersizliği, 
 

 Oda personelinin farklı yasal statülere bağlı olması; çalışanların bir bölümünün, 
Odanın kamu kurumu niteliği ile özel sektör dinamizmiyle faaliyet göstermesi konusunda 
ikilem yaşaması, 
 

 Personel ücretleri ile performans arasındaki bağlantının büyük ölçüde kopmuş olması; 
personel giderlerinin bütçeden aldığı payın yasal sınırı zorlaması, 
 

 Odanın bilgi teknolojileri altyapısının modernize edilmeye ihtiyaç duyması, 
 

 Aidat gelirlerinin bütçe gelirlerimizin yarısını oluşturması ve Odanın cari giderlerini 
karşılamak için büyük ölçüde bu gelir kalemine bağımlı olması, 
 

 Odanın kaynak yetersizliği yüzünden kimi önemli projelere, üzerine düşecek mali 
yükümlülükleri tam olarak yerine getiremeyeceği için ön ayak olamaması, katılamaması ya da 
bu yüzden geri durması; bu durumun da Odanın girişimci, atak, rekabetçi ve iddiacı ruhunu 
kimi kez sınırlaması, 
 

 Üyelerin oda tarafından düzenlenen etkinlik, organizasyon ve eğitim çalışmalarına 
arzulanan düzeyde katılmaması, 
 

 Oda organlarında katılım coşkusunun arzulandığı ölçüde yüksek düzeyde 
gerçekleşmemesi ve takım ruhunun gelişiminde karşılaşılan zorluklar, 
 

 Sanayi envanteri çalışmasının yenilenmemiş olması ve bu nedenle Denizli sanayisinin 
güncel ve ayrıntılı bir fotoğrafının çekilememesi, 
 

 Oda binasının 40 kişinin üzerindeki toplantılar için uygun olmaması ve mekândan ileri 
gelen diğer yapısal eksiklikler; dolayısıyla odaya özgü tasarlanmış bir binaya duyulan ihtiyaç, 
 

 Oda tarafından kurulmuş Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nin bir türlü faaliyete 
geçirilememesi ve bu girişimin yol açtığı mali sıkıntılar ve olumsuz imaj. 

 
 Basın ve Halkla İlişkiler Departmanının (Sorumlusunun) olmaması. 

 
 Odanın hiyerarşik yapısının çalışanların motivasyonunu artıracak yükselme-terfi gibi 

pozisyon değişikliklerine olanak tanımaması. 
 
 



 

35 
  Denizli Sanayi Odası 2014 – 2016 Stratejik Planı 

 
FIRSATLAR 
 

 Denizli’de ekonomik tabanın geniş olması ve sanayideki sektörel çeşitlilik, 
 

 Odanın girişimleri neticesinde açılan ve pek çok konuda Oda ile işbirliği içerisinde 
çalışan ABİGEM Denizli Ofisinin varlığı, 
 

 Odanın önderliğinde açılan, ilimiz sanayisinin finansal sıkıntılarını gidermeleri 
konusunda onlara mutlak hizmet edecek KGF Denizli Şubesinin varlığı, 

 
 Odanın girişimleri ile sanayicilerimize teknoloji geliştirme ve ar-ge konularında destek 

olan ve bu konularda onlara vergi avantajları sağlayan Teknokent’in varlığı, 
 

 Denizli sanayisinin katma değer yaratma kapasitesini koruması ve bunu emek yoğun 
sektörler inişe geçmesine karşın sermaye yoğun sektörlerdeki yükselişle başarması, 

 
 İhracata odaklı sanayimizin yaşanan tüm sıkıntılara karşın ihracat politikasında 

gerçekleştirdiği ülkesel ve sektörel değişimle performansını sürdürmesi, 
 

 2009 yılından itibaren kısmen uygulamaya konulan çalışan performans değerlendirme 
sisteminin yüksek performans ortaya koyan personeli ödüllendirme esasına dayalı olarak 
2013’te revize edilmesi ve önümüzdeki dönemlerde de iyileştirme ve geliştirmeye açık 
olduğunun üst yönetimce deklare edilmesi sonucunda çalışanlardan beklenen dinamizm ve 
performans, 

 
 Odanın da girişimleri neticesinde pamuklu dokuma ve bazı tekstil ürünleri ithalatında 

getirilen ek vergi uygulamasının sektöre canlılık getirmesi ve dolayısıyla bu canlılığın işgücü 
piyasası ve ihracat üzerindeki olumlu etkileri 

 
 Ulusal elektrik dağıtım ağında önemli bir kavşak noktası olan Denizli’nin, son birkaç 

yılda yabancı sermayeliler de dahil çok önemli enerji yatırımlarını çekmesi ve böylelikle her 
geçen gün enerji piyasasındaki yerini sağlamlaştırması 

 
 Denizli’nin ortalamanın üzerinde yıllık güneşlenme süresiyle, güneş enerjisine dayalı 

elektrik üretimi konusunda da bir cazibe merkezi haline gelmesi 
 

 2012 yılında yürürlüğe giren teşvik yasasında turizm, madencilik ve eğitim 
sektörlerinin de öncelikli sektörler arasında yer alması dolayısıyla yüksek oranda devlet 
desteklerinden yararlanıyor olması 

 
 Denizli'nin Büyükşehir Belediyesi olması.  
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TEHDİTLER 
 

 Sanayi niteliğini haiz işletmelerin Odamıza yeni üye olarak kaydedilmesinde, Ticaret 
Sicilinin DTO, Sanayi Sicilinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bünyesinde bulunması 
nedeniyle karşılaşılan zorluklar, 
 

 Tümü sanayici niteliğini haiz olan üyelerimizin aidatlarını, ticaret odasıyla paylaşmak 
zorunda kalmamız, 
 

 TOBB’un altyapısına bağımlı olan üye veri tabanı programından kaynaklanan teknik 
sıkıntılardan ötürü, üye bilgileri güncellenmesi işleminin verimli biçimde yapılamaması, 
 

 5084 sayılı Teşvik Yasası ile başlayan ve 2009, 2012 yıllarındaki teşvik düzenlemeleri 
ile devam eden bölgesel destek uygulamaları sonucunda özellikle komşu illerin ihmal 
edilmeyecek rakipler ve cazibe merkezleri haline dönüşmesi; bu durumun da Denizli sanayisi 
üzerinde azımsanmayacak tehditler oluşturması, 
 

 Kalite ve akreditasyon sisteminin yürütülmesindeki zorluklar, 
 

 Meslek komitesi üyelerinin komite toplantılarına ve odadaki görevlerine karşı 
ilgilerinin fazla olmaması, 
 

 Denizli sanayisinin belkemiğini oluşturan tekstil ve hazır giyim sektörünün azalan kar 
marjları, son dönemlerde yaşanan global sıkıntılar ve Uzakdoğu’nun başını çektiği artan 
uluslararası rekabet yüzünden ciddi sıkıntılar yaşaması; yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle 
üyelerin çoğunun günü kurtarmak dışında başka bir çıkış yolu arayışına girememesi; uzun 
vadeli perspektif eksikliği,  

 
 İlimizde kadın istihdamının lokomotifi olan tekstil sektöründe yaşanan kan kaybının 

kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkileri, 
 
 Finansal kuruluşlarca ilimizde kullandırılan kredilerin sektörel analizinde, mutlak 

değer olarak çok ciddi bir artış göstermiş olan kredilerde tekstil sektörünün payında büyük 
bir daralma gözlenirken, bireysel kredi ve kredi kartları harcamaları büyük oranda artış 
göstermesi, 
 

 Denizli’nin önemli bir bölümünün plansız sanayileşmesi. 
 

 Oda üyelerinin de her fırsatta ve platformda dile getirdiği nitelikli niteliksiz eleman 
darlığı sorununun son dönemde iyice su yüzüne çıkması, 

 
 2014 ve 2015 yılları ile siyasi kanatta girilecek seçim ortamının yatırım iklimi ve 

ekonomik istikrarı sekteye uğratmasına dair genel endişe 
 

 2008 yılında gerçekleştirilen meslek gruplandırma çalışması neticesinde daha işlevsel 
hale getirilen odanın organsal yapısının, 2012 yılındaki yasal düzenlemeler sonucunda 
yeniden yapılanan son haliyle eskisini aratması 
 



 

37 
  Denizli Sanayi Odası 2014 – 2016 Stratejik Planı 

 Odanın üye sayısında kayda değer artışın sağlanamaması, 2005-2009 dönemindeki 
ivmenin son yıllarda yitirilmesi 
 

 2009 yılında A-TR evraklarının onaylanmasında barkod sistemi uygulamasına 
başlanması ile bu konudaki tehditlerin bertaraf edilmiş olmasına rağmen uygulamanın halen 
diğer ihracat evraklarına yaygınlaştırılamamış olması. 
 

 Denizli Çardak Havalimanının kötü hava koşullarından çok çabuk olumsuz etkilenmesi 
ve şehir merkezine 60 km. mesafede olması. 
 

 Bir ihracat kenti olan Denizli’nin, çevredeki limanlara yük taşınmasını sağlayacak 
demiryolu ağının halen tamamlanamamış olması. 
 

 Özellikle tekstil sektöründe son yıllarda büyük ölçekli birkaç firmanın kapanması ve 
bunun yerel-ulusal medyada geniş yankı bulması neticesinde şehrin ve şehrin lokomotif 
sektörünün imajının zedelenmesi 
 

 Firmalar hakkında çıkan çoğu zaman asılsız kapanma-iflas gibi söylentilerin hem bu 
firmalara hem de Denizli sanayisi ve ekonomisine olumsuz etkileri 
 

 Sermayenin oldukça küçük parçalara bölünmesi ve bölünmeye devam etmesi, sermaye 
bütünlüğünün sağlanamaması 
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GELECEĞE BAKIŞ 
 

VİZYON 
 

 

 

 

 

 

MİSYON 
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KURUM KÜLTÜRÜ 

 
Denizli Sanayi Odası, Denizli Sanayisinin en üst düzey temsilcisi olarak; tüm gelişme ve 
yeniliklere, öğrenmeye açık, öğrendiğini hızla uygulayan, çağdaş, üyelerinin gelişimi ve 
toplumun yararı için çalışan, açık, güvenilir, hesap verme sorumluluğuna uygun hareket eden, 
kurumsal sosyal sorumluluk bilinci yüksek örnek bir kurumdur. 
 
 

Kurum Değerleri: 
 

 Evrensellik 

 Çağdaşlık 

 Önderlik 

 Güvenilirlik 

 Yenilikçilik-Yaratıcılık  

 İşlevsellik-Verimlilik 

 Yararlılık 

 Katılımcılık 

 Demokratik 

 Hukukun Üstünlüğüne Saygı 
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STRATEJİK AMAÇLAR 
 
 
SA.1. Ulusal kalkınma politikalarını göz önünde bulundurarak dengeli, çevreci, 

rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve ihracatı ön planda tutan bir sınai 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi için ilimiz sanayisini katılımcı bir yaklaşımla 
geliştirmek. 

 
SA.1.1. Doğal bir tekstil kümesi olan ilimizde, geçmişi yüzyıllara dayanan mevcut 

tecrübe ve altyapının değerlendirilerek, fiyata dayalı yıkıcı rekabetin yaşandığı ve 
ekonomik değeri giderek gerileyen konvansiyonel tekstil yerine katma değeri yüksek 
teknik tekstil üretiminin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi.  

 
SA.1.2. İlimizde bulunan  

- Dokumacılık (Buldan-Babadağ-Kızılcabölük) 
- Bakırcılık - Kablo (Merkez) 
- Doğaltaş (Ballık Boğazı) 
- Bağcılık-Şarapçılık (Güney-Çal-Bekilli) 
- Jeotermal enerji (Pamukkale- Karahayıt-Sarayköy) 
- Leblebicilik (Serinhisar-Kızılca) 
- Bıçakçılık (Yatağan) 
- Ayakkabıcılık (Yeşilyuva) 
- Dericilik (Merkez) 

doğal kümelenmelerinin gelişimlerini destekleyerek, Denizli’nin ekonomik tabanının 
genişlemesi ve derinleşmesinin sağlanması. 
 

SA.1.3. Denizli’yi uluslararası rekabetçi kılmak ve bu konumda kalması için çaba 
göstermek. Bu amaçla kentin ekonomik dönüşümüne katkı sağlamak. Emek yoğun 
sektörlerden bilgi ve sermaye yoğun sektörlere yönelişte girişimcilerin ufkunu açmak; 
katma değeri yüksek sektörlere yapacakları yatırımlarda onlara yardımcı olmak. 
Sanayinin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerinin gelişimine önem vermek. Denizli 
sanayisinin çeşitlenmesini kolaylaştırmak. Gerek Denizli’nin uluslararası 
rekabetçiliğini sürdürmesi, gerekse ekonomik dönüşüm sırasında ortaya çıkabilecek 
istihdam kayıpları ile başa çıkmak üzere mesleki ve teknik eğitim konusuna 
derinlemesine eğilmek. Denizli’nin ihtiyaç duyabileceği alanlarda işgücüne nitelik 
kazandırmak için aktif rol üstlenmek. Bu doğrultuda, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

 
SA.1.4. Başta Pamukkale Üniversitesi olmak üzere üniversite ve yüksek okullar ile etkin 

işbirliğinin arttırılarak sürdürülmesi, üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlam temellere 
oturtularak, karşılıklı faydayı sağlayan mekanizmaların oluşturulması.  
 

SA.1.5. Gelişmeye açık ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler için devlet destekli 
projeler hazırlayarak, sektör temsilcilerini uluslararası rekabet gücüne sahip ihracat 
odaklı üretim için teşvik etmek.  

 



 

41 
  Denizli Sanayi Odası 2014 – 2016 Stratejik Planı 

 
SA.2. Denizli sanayisinin dinamizmini ateşleyen, örnek olan, vizyonunu genişleten 

ve üyelerini her platformda ve her konuda en üst düzeyde temsil eden, çıkarlarını 
gözeten, sesini duyuran Denizli’nin lider meslek kuruluşu olmayı sürdürmek. 

 
SA.2.1. Özellikle uluslararası bağlantılar kurarak oluşturulacak etkin networking 

faaliyetleri ile üyelere örnek olunması, onlara yeni fırsatların sunulması. 
 
SA.2.2. Odada gelişen proje üretme, uygulama, yönetme kapasitesinin arttırılarak 

sürdürülmesi, proje üretimi-yönetimi, işbirliği-network ağları kurulması konusunda 
üyelere örnek ve önder olunması. 

 
SA.2.3. Odanın üst düzey kurum ve kuruluşlarda sonuç getirecek lobi faaliyeti 

oluşturabilme kapasitesinin arttırılması, ulusal medya ile kurulacak iyi ilişkiler ile 
sanayicimizin ve üyelerimizin sorunlarının-önerilerinin ses getirir düzeyde 
duyurulması. 

 
SA.2.4. Odanın üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden tüm üyelerin bilgi sahibi 

olmasını ve bu hizmetlerden tüm üyelerin yararlanmasının sağlanması. Odanın 
izleyeceği tüm politika ve temsil faaliyetlerinde üst düzey üye katılımını oluşturarak, 
tüm üyelerin memnuniyet derecelerinin arttırılması. 

 
SA.2.5. Oda personelinin, Odanın kurumsal kapasitesini önemli ölçüde arttıracak bilgi, 

donanım ve tecrübe sahibi olmasının sağlanması, kullanılan bilgi teknolojileri 
altyapısının modernize edilmesi. 
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STRATEJİK HEDEFLER 
 

 
SH.1. İstihdam ve girişimcilik gibi alanlarda gençleri teşvik edici çalışmalar 

yapmak. Genç işsizliği konusunda farkındalık artırarak, genç istihdamına 
yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak   

SH.1.1. Genç işsizliği ile ilgili rakamları takip ederek ve yerel ve ulusal medyayı 
kullanarak konunun gündemden düşmemesini sağlamak 

SH.1.2. 2013 yılı içerisinde AB projesi olarak yazdığımız genç istihdamına yönelik 
proje tekliflerimizin kabul edilmesi halinde, bu projeleri bölgemize ve Türkiye’ye 
örnek olacak şekilde başarılı bir şekilde uygulamak ve proje sonuçlarını yerel ve 
ulusal medya aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşarak genç işsizliğin önemini 
vurgulamak  

SH.1.3. Meslek liseleri ile birlikte meslek edinmenin faydaları ve mesleklerin 
tanıtılmasına yönelik organizasyonlar yaparak ilköğretimde, meslek lisesinde ve 
meslek yüksekokulunda okuyan gençlerimizi meslek edinmeye yönlendirmek ve 
böylece Denizli’nin nitelikli iş gücü kapasitesini artırmak  

 
 

SH.2. Denizli ve Denizli sanayisindeki ekonomik gelişmelerin yakından takip 
edilmesi ve üst düzey yöneticiler, basın ve kamuoyu ile paylaşılması yolu ile 
Denizli’nin lobisini aktif bir biçimde yapmak  

SH.2.1. Ekonomik verileri yakından izlemek, derlemek, analiz etmek, 
yorumlamak ve raporlamak 

SH.2.2. Verileri sitede yayınlamak, basın toplantısı, basın bülteni, röportaj vb. 
yollarla ekonomik gelişmeleri duyurmak 

SH.2.3. Anketler ile üyelerimizin ekonomik hayatındaki gelişmeleri takip etmek 
ve sonuçları basın ve kamuoyu ile paylaşmak 

SH.2.4. Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, güncel uygulamalar ile ilgili görüş ve 
önerilerini, yönetim kurulu başkanımızın kaleminden çıkan mektuplar ile ilgili 
mercilere aktif şekilde iletmek (Başkandan Mektuplar) 

 

 
SH.3. Başta ihracatçı sanayicilerimiz ile iş insanlarımız ve kentimiz için en 

büyük sorunlarından biri olan lojistik meselemizin çözümü için çaba göstermek  

SH.3.1. Denizli’nin demiryolu taşımacılığını daha etkin kullanması için yürütülen 
projeleri takip etmek 

SH.3.1.1.  İzmir Antalya gibi illerde bulunan uluslararası nakliye yapılabilen 
limanlara demiryolu ile yük taşımacılığının yapılabilmesi için kamu tarafından 
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yürütülen projeleri etkin bir şekilde takip etmek 

SH.3.1.2.  TOBB’un Büyük Anadolu Lojistik projesinin Avrupa’ya doğrudan 
konteynır taşımacılığı yapılacak şekilde Denizli’de de uygulanabilmesi için 
çalışmalar yapmak 

SH.3.1.3.  Demiryolu taşımacılığına uygun yükleme ve boşaltma alanlarının 
oluşturulması için çalışmalar yapmak 

SH.3.2. Denizli – Aydın otoyolunun en kısa sürede bitirilmesi için lobicilik 
faaliyetleri yürütmek  

SH.3.2.1.  Konu ile ilgili ayrıntılı mevcut durum raporları oluşturmak 

SH.3.2.2.  TCDD Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma Bakanlığı’na konu ile ilgili 
ziyaretler düzenlemek  

SH.3.3. İlimizin havayolu ulaşımının geliştirilmesi için girişimlerde bulunmak 

SH.3.3.1. Çardak Havaalanı’nın kötü hava koşullardan etkilenmeden sürekli 
faaliyette olabilmesi için yapılması gereken yenileme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde gerekli girişimleri yapmak  

SH.3.3.2. Çardak Havaalanı’na daha kısa sürede ve daha güvenli bir ulaşım için 
ihtiyacımız olan hızlı tren hattı projesinin Organize Sanayi Bölgesi’nden 
geçecek şekilde tekrar gündeme gelmesini sağlamak  

 

 
SH.4. Yeni oda hizmet binamız için yer ve finansman ihtiyacını gidermek, bina 

inşaatına başlayıp tamamlamak  

SH.4.1. Yeni Oda hizmet binası için gerekli arsanın Belediye tarafından tahsis 
edilmesini sağlamak  

SH.4.2. Bina yapımı için gerekli kaynağı oluşturmak  

SH.4.3. Bina etüt proje çalışmalarını tamamlamak 

SH.4.4. Bina inşaatına başlamak  

SH.4.5. Yeni hizmet binası inşasının tamamlanarak faaliyete başlamasını 
sağlamak 

 
SH.5. Odamızın yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek. Bu amaçla yerli 

ve yabancı oda, borsa ve diğer meslek örgütleriyle kalıcı ilişkiler geliştirmek. 
Üyelerimiz için başta “yükselen pazarlar” olmak üzere çeşitli pazarlara dönük 
çalışma ziyareti, toplantı, fuar katılımı gibi etkinliklerde öncü ve etkili rol oynamak.  

SH.5.1. Uluslararası iş seyahatleri organize etmek  

SH.5.2. İleriki yıllarda mümkün olduğunca fazla yabancı ortaklarla açılan 
fasıllarda projeler hazırlamak 
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SH.6. Başta büyükelçilik ve konsolosluklar olmak üzere yabancı ülkelere ait kurum 

ve kuruluşlarla iyi ve yararlı ilişkiler kurmak. Üyelerimizin vize sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.  

SH.6.1. Büyükelçilik-konsolosluk ziyaretleri yapmak 

SH.6.2. Büyükelçileri-konsolosları davet ederek Denizli’de ağırlamak  

 

 
SH.7. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile AB Bilgi Merkezi temelli ilişki ve 

işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşımak. Türkiye’nin AB üyelik perspektifini aktif 
olarak desteklemek. Bu konuda kamuoyunun dürüst bir biçimde aydınlatılması için 
çalışma yapmak, faaliyetlerde bulunmak. 

SH.7.1. Her yıl Eylül - Aralık arasında AB Bilgi Merkezimiz ve AB Türkiye Delegasyonu 
arasında yapılan sözleşmeler ile bu çerçevede yapılacak yıllık faaliyet planları,  
performans kriterleri ve bütçeleri belirlenir. 

 

 
SH.8. Yeni iş alanları ve modelleri konusunda üyelerimizin ufkunu açmak, onlara 

rehberlik etmek 

SH.8.1. Üyelere yönelik modern yönetim sistemleri, yükselen pazarlar ve 
sektörler, geleceğin sektörleri, teknoloji ve Ar-Ge, finans ve sermaye piyasaları, 
dış ticaret gibi konularda eğitim faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek 

 

 
SH.9. Yeni pazarlara açılmak ve var olan pazarlarda derinleşme konularında 

üyelerimize yardımcı olmak 

SH.9.1. Ekonomi Bakanlığı, DEİK ve büyükelçiliklerden faydalanılarak yeni 
pazarlar hakkında oluşturulan dosyaları üyelerimize ulaştırmak, üyelere yeni 
pazarları tanıma konusunda öncülük etmek  

 

 
SH.10. Denizli’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynayacak katma 

değerli ve butik üretim yapan makine sektörünün desteklenmesi, ihracatta önlerinin 
açılması, yeni pazarlar bulmaları ve var olan pazarlardaki paylarının arttırılması için 
yoğun çaba sarf etmek 

SH.10.1. TEPAV ile yürütülen Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
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Projesi’nin çıktılarının 2014 yılı içerisinde makine sektörü için UR-GE projesine 
dönüştürmek  

SH.10.2. Makine sektöründe uluslararası fuarların takip edilerek katılımı sağlamak  

SH.10.3. Uygun kaynak yaratılmasıyla Denizli makine envanterini çıkarmak  

SH.10.4. Ekonomi Bakanlığı’nın dış ticaretin geliştirilmesiyle ilgili desteklerinden 
faydalanılarak sektördeki ihracat potansiyelini artırmak  

 

 
SH.11. Üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik 

çalışmalar yapmak  

SH.11.1. UMEM Beceri 10 programları devam ettiği sürece, program kapsamındaki 
kurs sayısını artırmak 

SH.11.2. UMEM Beceri 10 programları devam ettiği sürece, program kapsamındaki 
kursiyer sayısını artırmak 

SH.11.3. Mesleki eğitime yönelik, Odamıza uygun hibe çağrılarına yönelik projeler 
üretmek 

 

 
SH.12. Odamızın hizmet kalitesini artırmak 

SH.12.1. İlk akredite odalardan biri olan Odamızın akreditasyon puanını 
yükseltmek 

SH.12.2. TSO ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almak 

SH.12.3. Hizmette mükemmellik modeli olarak bilinen EFQM Mükemmellik 
Sertifikasını almak 

 

 
SH.13. İlimiz sanayisinin daha düzenli gelişmesini sağlamak için yerel yönetim 

birimleriyle koordineli olarak çalışmak 

SH.13.1. Hacıeyüplü, Bozburun ve Akçeşme Mahallelerinde yaklaşık olarak 
11.000.000 m² alanda yer alan sanayi tesisleri ile diğer parsellerin OSB 
mevzuatındaki yeni düzenlemeye göre Islah OSB statüsüne kavuşturulmasını 
sağlamak  

SH.13.2. Honaz İlçesi, Kocabaş Kasabası, Dereçiftlik Köyü sınırları içerisinde yer 
alan sanayi tesisleri ile diğer parsellerin, OSB mevzuatındaki yeni düzenlemeye 
göre Islah Mermer İhtisas OSB statüsüne kavuşturulmasını sağlamak 
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SH.14. Pamuk ekimi ve üretimini desteklemek için pamuğun stratejik ürün 

olarak kabul edilmesi konusunda çaba sarf etmek 

SH.14.1. Hem ülkemizin hem de ilimizin pamukta ithalata dönen tedarik yapısını 
değiştirmek milletvekilleri ile birlikte lobicilik faaliyetleri yapmak, ziyaretler 
düzenlemek ve dosyalar hazırlamak  

SH.14.2. Kaliteli pamuk ekimi yapılması konusunda Denizli Ticaret Borsası ile 
işbirliği içinde üreticilere yönelik faaliyetler yapmak 

 
SH.15. Denizli'de son dönemde tekstil ve hazır giyim sektörüne büyük canlılık 

kazandıran, ucuz pamuklu dokuma kumaş ve bebek ürünleri ithalatında ek vergi 
uygulamasının sürmesi konusunda gerekli girişimleri sürdürmek. Uygulamanın 
olumlu etkisini törpüleyen menşe sapması gibi yöntemlerle bu ucuz malların ek 
vergi olmaksızın ithalatına engel olmak için lobi çalışması yürütmek 
 
 

SH.16. TOBB, KOBİ A.Ş., KGF, TÜBİTAK, KOSGEB, TEPAV, GEKA gibi kurum ve 
kuruluşların yanı sıra Ankara ile hükümet ve bürokrasi nezdinde iyi ilişkiler 
geliştirmek ve üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerden daha 
fazla yararlanmasını sağlamak  

SH.16.1. İlgili kurumlara ziyaretler gerçekleştirmek ve kurum yetkililerini 
Odamıza davet etmek  

SH.16.2. Bu kurumların tanıtımı, kurumların destekleri ve teşvikleri gibi 
üyelerimizin yararlanabileceği hizmetlerin anlatılacağı eğitim seminerleri 
düzenlemek  

SH.16.3. (SH.2.4) Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, güncel uygulamalar ile ilgili 
görüş ve önerilerini, yönetim kurulu başkanımızın kaleminden çıkan mektuplar 
ile ilgili mercilere aktif şekilde iletmek (Başkandan Mektuplar) 

 

 
SH.17. Üniversite - sanayi işbirliği konusunda somut adımlar atmak. PAÜ ile 

işbirliğimizi, çeşitli etkinlik ve projeleri ortaklaşa gerçekleştirerek daha da ileriye 
taşımak 
 
 

SH.18. Üye memnuniyeti düzeyini ön planda tutarak, Odanın sunmuş olduğu 
hizmetlerin tüm üye altyapısına dağılımını sağlamak, Odanın izleyeceği 
politikalarının, eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlerin çeşitlerinin belirlenmesinde 
üst düzeyde üye katılımını sağlayarak, bu faaliyetlerden tüm üyelerin yararlanması 
konusunda çaba serf etmek 
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SH.18.1. Yılda bir kere Üye Memnuniyet Anketi düzenlemek  

SH.18.2. Yılda bir kere Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi düzenlemek  

SH.18.3. Yılda bir kere üye bilgileri güncelleme çalışması yapmak 

SH.18.4. Üyelerimizin kurumsal kapasitelerini arttırmaları, modern yönetim 
sistemlerini benimsemeleri, gelişen çağa ayak uydurmalarına yönelik panel, 
toplantı, seminer vb. şekilde eğitim faaliyetlerinde bulunmak 

SH.18.5. Web sitemizin sürekli iyileştirilerek etkinliğini arttırmak, ziyaret 
sayılarını sürekli izlemek 

SH.18.6. EKOL dergisinin her yıl en az üç sayısını çıkararak hem Denizli’de hem de 
ülke çapında dağıtımını sağlamak  

 
 
SH.19. Meslek komitelerinin etkin çalışması için her türlü katkıyı yapmak  

SH.19.1. Yılın en etkin meslek komitesini seçerek ödüllendirmek 

SH.19.2. Meslek komitelerince bu güne kadar alınmış tüm “Fire ve Zayiat Oranı 
Kararları”nı web sayfasına eklemek, yeni alınacak kararları internet sitesinden 
duyurmak  

 
 
SH.20. İlimizde bulunan jeotermal kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi 

için çalışmalar yapmak. Bu kaynakların tarımsal sanayi, seracılık, enerji, sağlık 
turizmi gibi sektörlerde kullanımı ile ekonomiye direkt katkısının arttırılmasını 
sağlamak 

SH.20.1. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine ilişkin eğitim-bilgilendirme 
semineri düzenlemek 

 
 
SH.21. Oda personelinin yararlanması için Odanın kurumsal kapasitesini arttıracak 

nitelikte eğitim ve network faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılımını 
sağlamak ve teşvik etmek. Odada kullanılan bilgi teknolojileri altyapısını yenilemek. 
Performans yönetim sistemi uygulamasına geçiş yaparak, performansa dayalı 
ücretlendirme sistemini uygulamak. 

SH.21.1. Oda personelinin yürüttüğü işlemlerle ilgili eğitim faaliyetlerine 
katılmalarını sağlamak 

SH.21.2. Oda personeline yönelik kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek  

SH.21.3. Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemine göre 1 yıl içerisinde en çok 
puan alan çalışanın ödüllendirilmesi uygulamasına başlamak  

 
 



 

48 
  Denizli Sanayi Odası 2014 – 2016 Stratejik Planı 

SH.22. Ekonomik değerini büyük ölçüde yitiren konvansiyonel tekstil yerine katma 
değeri yüksek teknik tekstil üretiminin yaygınlaştırılabilmesi için faaliyetler 
düzenlemek 

SH.22.1. Üniversite vb. kurumlardan da destek alarak, oda üyelerine yönelik teknik 
tekstil ürünleri üretimi, teknik tekstile geçiş gibi konularda yönlendirici ve 
bilgilendirici nitelikte faaliyetler düzenlemek  

 
SH.23. Denizli’ye yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi için ilgili kurumlar 

nezdinde çalışmalar yapmak 

SH.23.1. Başbakanlık Yatırım Ajansları – Yatırım Destek Ofisleri ile irtibata 
geçilerek Denizli’ye yatırımcı bulunması konusunda çalışmalar yapmak  

SH.23.2. Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcı bulunması için yapılan 
çalışmalara devam etmek 

SH.23.3. Dış kaynaklı yatırım fonları ile iyi ilişkiler geliştirmek ve yatırım fonlarını 
yatırımcılarla bir araya getirecek organizasyonlar düzenlemek 

 
 
SH.24. Toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini kavramak. Kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerine imza atarak, bu kesimlere yardımcı olmak 
 
 
SH.25. Denizli’nin değerlerine önem verip, korumak 

 

 
SH.26. Denizli’yi yalnızca ekonomik anlamda değil, kültürel, tarihi, sanatsal 

bakımlardan da bir bütün olarak kavramak. Kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerine ek olarak bu konularda faaliyet ve etkinliklerde bulunmak, 
gerçekleşen faaliyet ve etkinliklere katkı sağlamak 

 
(SH 24, SH 25 ve SH 26 numaralı Stratejik Hedeflerle ilişkili olarak DSO’da proje 
kapasitesi kurulmuştur ve sürekli geliştirilmektedir. Bu konuda Denizli’nin ve 
Odamızın yararlanacağı fırsatlar doğduğunda mutlaka değerlendirilmektedir 
ancak önümüzdeki dönemlerde bu hedeflerin uygulanabilmesi, performans 
kriterleri ve takvimi açılacak hibe projelerine bağlıdır. Bundan sonra da bu konuda 
doğacak tüm fırsatlar değerlendirilecektir.) 
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STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİK 
AMAÇ 

PERFORMANS 
KRİTERİ 

SH.1. İstihdam ve girişimcilik gibi alanlarda 
gençleri teşvik edici çalışmalar yapmak. Genç 
işsizliği konusunda farkındalık artırarak, genç 
istihdamına yönelik olarak mesleki eğitim 
faaliyetlerinde bulunmak 

SA.1.1 
SA.1.3 
SA.2.2 

Pr.1 

SH.2. Denizli ve Denizli sanayisindeki ekonomik 
gelişmelerin yakından takip edilmesi ve üst düzey 
yöneticiler, basın ve kamuoyu ile paylaşılması yolu ile 
Denizli’nin lobisini aktif bir biçimde yapmak 

SA.2.3 
 

Pr.2 

SH.3. Başta ihracatçı sanayicilerimiz ile iş 
insanlarımız ve kentimiz için en büyük 
sorunlarından biri olan lojistik meselemizin çözümü 
için çaba göstermek 

SA.1.2 
SA.1.3 

Pr.3 

SH.4. Yeni oda hizmet binamız için yer ve 
finansman ihtiyacını gidermek, bina inşaatına 
başlayıp tamamlamak  

SA.2.5 Pr.4 

SH.5. Odamızın yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını 
güçlendirmek. Bu amaçla yerli ve yabancı oda, 
borsa ve diğer meslek örgütleriyle kalıcı ilişkiler 
geliştirmek. Üyelerimiz için başta “yükselen 
pazarlar” olmak üzere çeşitli pazarlara dönük çalışma 
ziyareti, toplantı, fuar katılımı gibi etkinliklerde öncü 
ve etkili rol oynamak  

SA.2.1 
SA.2.3 

 
Pr.5 

SH.6. Başta büyükelçilik ve konsolosluklar olmak 
üzere yabancı ülkelere ait kurum ve kuruluşlarla iyi ve 
yararlı ilişkiler kurmak. Üyelerimizin vize sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak. 

SA.2.1 
SA.2.3 

 
Pr.6 

SH.7. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile AB 
Bilgi Merkezi temelli ilişki ve işbirliğini çok daha ileri 
seviyelere taşımak. Türkiye’nin AB üyelik perspektifini 
aktif olarak desteklemek. Bu konuda kamuoyunun 
dürüst bir biçimde aydınlatılması için çalışma yapmak, 
faaliyetlerde bulunmak. 

SA.2.1 
SA.2.2 

Pr.7 

SH.8. Yeni iş alanları ve modelleri konusunda 
üyelerimizin ufkunu açmak, onlara rehberlik etmek 

SA.1.3 
SA.1.5 
SA.2.1 

Pr.8 
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SH.9. Yeni pazarlara açılmak ve var olan 
pazarlarda derinleşme konularında üyelerimize 
yardımcı olmak 

SA.1.3 
SA.2.1 

Pr.9 

SH.10. Denizli’nin 2023 ihracat hedeflerine 
ulaşmasında etkin rol oynayacak katma değerli ve 
butik üretim yapan makine sektörünün desteklenmesi, 
ihracatta önlerinin açılması, yeni pazarlar bulmaları ve 
var olan pazarlardaki paylarının arttırılması için yoğun 
çaba sarf etmek 

SA.1.1 
SA.1.3 
SA.1.5 

Pr.10 

SH.11. Üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş 
gücünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak 

SA.1.3 
SA.1.4 
SA.2.2 

Pr.11 

SH.12. Odamızın hizmet kalitesini artırmak  SA.2.4 
SA.2.5 

Pr.12 

SH.13. İlimiz sanayisinin daha düzenli 
gelişmesini sağlamak için yerel yönetim 
birimleriyle koordineli olarak çalışmak 

SA.1.1 
SA.1.2 

Pr.13 

SH.14. Pamuk ekimi ve üretimini desteklemek 
için pamuğun stratejik ürün olarak kabul edilmesi 
konusunda çaba sarf etmek 

SA.1.2 Pr.14 

SH.15. Denizli'de son dönemde tekstil ve hazır 
giyim sektörüne büyük canlılık kazandıran, ucuz 
pamuklu dokuma kumaş ve bebek ürünleri 
ithalatında ek vergi uygulamasının sürmesi 
konusunda gerekli girişimleri sürdürmek. 
Uygulamanın olumlu etkisini törpüleyen menşe 
sapması gibi yöntemlerle bu ucuz malların ek vergi 
olmaksızın ithalatına engel olmak için lobi çalışması 
yürütmek  

SA.1.2 
SA.1.3 

 
- 

SH.16. TOBB, KOBİ A.Ş., KGF, TÜBİTAK, KOSGEB, 
TEPAV, GEKA gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra 
Ankara ile hükümet ve bürokrasi nezdinde iyi ilişkiler 
geliştirmek ve üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların 
sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmasını 
sağlamak 

SA.2.3 
SA.2.4 

Pr.15 

SH.17. Üniversite - sanayi işbirliği konusunda 
somut adımlar atmak. PAÜ ile işbirliğimizi, çeşitli 
etkinlik ve projeleri ortaklaşa gerçekleştirerek daha da 
ileriye taşımak 

SA.1.4 
 

Pr.16 

SH.18. Üye memnuniyeti düzeyini ön planda SA.2.4 Pr.17 
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tutarak, Odanın sunmuş olduğu hizmetlerin tüm üye 
altyapısına dağılımını sağlamak, Odanın izleyeceği 
politikalarının, eğitim, toplantı, seminer vb. 
faaliyetlerin çeşitlerinin belirlenmesinde üst düzeyde 
üye katılımını sağlayarak, bu faaliyetlerden tüm 
üyelerin yararlanması konusunda çaba serf etmek 

 

SH.19. Meslek komitelerinin etkin çalışması için her 
türlü katkıyı yapmak SA.1.2 Pr.18 

SH.20. İlimizde bulunan jeotermal kaynakların en 
verimli şekilde kullanılabilmesi için çalışmalar 
yapmak. Bu kaynakların tarımsal sanayi, seracılık, 
enerji, sağlık turizmi gibi sektörlerde kullanımı ile 
ekonomiye direkt katkısının arttırılmasını sağlamak 

SA.1.2 Pr.19 

SH.21. Oda personelinin yararlanması için Odanın 
kurumsal kapasitesini arttıracak nitelikte eğitim ve 
network faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlere 
katılımını sağlamak ve teşvik etmek. Odada kullanılan 
bilgi teknolojileri altyapısını yenilemek. Performans 
yönetim sistemi uygulamasına geçiş yaparak, 
performansa dayalı ücretlendirme sistemini 
uygulamak. 

SA.2.5 Pr.20 

SH.22. Ekonomik değerini büyük ölçüde yitiren 
konvansiyonel tekstil yerine katma değeri yüksek 
teknik tekstil üretiminin yaygınlaştırılabilmesi için 
faaliyetler düzenlemek 

SA.1.1 
SA.1.3 

Pr.21 

SH.23. Denizli’ye yerli ve yabancı yatırımcıların 
çekilmesi için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar 
yapmak 

SA.2.1 Pr.22 

SH.24. Toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini 
kavramak. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 
imza atarak, bu kesimlere yardımcı olmak 

SA.2 
Bu hedeflerle ilişkili 
olarak Odada proje 
kapasitesi kurulmuştur 
ve sürekli 
geliştirilmektedir. Bu 
projelerin  
uygulanabilmesi, 
performans kriterleri 
ve takvimi açılacak 
hibe projelerine 
bağlıdır. Bundan sonra 
da bu konuda doğacak 
tüm fırsatlar 
değerlendirilecektir. 

SH.25. Denizli’nin değerlerine önem verip, 
korumak SA.2 

SH.26. Denizli’yi yalnızca ekonomik anlamda 
değil, kültürel, tarihi, sanatsal bakımlardan da bir 
bütün olarak kavramak. Kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerine ek olarak bu konularda 
faaliyet ve etkinliklerde bulunmak, gerçekleşen 
faaliyet ve etkinliklere katkı sağlamak 

SA.2 
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PERFORMANS KRİTERLERİ 
 

Pr.1. İstihdam ve girişimcilik gibi alanlarda gençleri teşvik edici çalışmalar 
yapmak. Genç işsizliği konusunda farkındalık artırarak, genç istihdamına 
yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak.  

Pr.1.1. Genç işsizliği konusunda yerel ve ulusal medyada 1 yıl içerisinde en az 2 
adet basın bülteni veya haberin yayınlanmasını sağlamak  

Pr.1.2. Yerel düzeyde düzenlenen en az 2 toplantıda (1 yıl içerisinde) genç işsizliği 
konusunu gündeme getirerek yerel aktörlerin bu konudaki farkındalığını artırmak  

Pr.1.3. 2013 yılında yazdığımız genç istihdamına yönelik projenin kabul edilmesi 
halinde, projenin yerel medya organlarından en az 5 tanesinde ve ulusal medya 
organlarının en az 3 tanesinde yayınlanmasını sağlamak.  

Pr.1.4. İlköğretim kurumlarında ve meslek liselerinde okuyan öğrencilere ve 
onların velilerine yönelik meslek edinmenin faydaları ve mesleklerin tanıtılmasına 
ilişkin yılda en az 3 bilgilendirme toplantısı veya benzer amaç taşıyan organizasyon 
tertip etmek 

 
Pr.2. Denizli ve Denizli sanayisindeki ekonomik gelişmelerin yakından takip 

edilmesi ve üst düzey yöneticiler, basın ve kamuoyu ile paylaşılması yolu ile 
Denizli’nin lobisini aktif bir biçimde yapmak 

Pr.2.1. İstatistik verileri düzenli olarak takip ederek bunları her ay güncelleyerek 
web sayfasında yayınlamak  

Pr.2.2. REV1 Akademik Danışmanlar vasıtasıyla yayımlanacak istatistik bültenleri 
ile verileri analiz ederek raporlamak, sitede yayınlamak ve duyurmak 

Pr.2.3. Yılda en az dört basın bülteni ile ekonomik gelişmeleri kamuoyuna 
duyurmak 

Pr.2.4. Anketler ile üyelerimizin ekonomik hayatındaki gelişmeleri takip etmek ve 
sonuçları basın ve kamuoyu ile paylaşmak 

Pr.2.5. Üyemiz sıkıntılarının ya da güncel ekonomik problemlerin çözülmesi adına üst 
düzey bürokratlara yönetim kurulu başkanımızın kaleminden yılda en az beş adet 
mektup yazmak (Başkandan Mektuplar) 

 
Pr.3. Başta ihracatçı sanayicilerimiz ile iş insanlarımız ve kentimiz için en büyük 

sorunlarından biri olan lojistik meselemizin çözümü için çaba göstermek  

Pr.3.1. REV1 İlimizin demiryolu ve karayolu taşımacılığı konusundaki güncel 
gelişmelerin takibi için Denizli Valiliği aracılığı ile İl ve Bölge Müdürlüklerinden 6 
ayda bir raporlar talep etmek  
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Pr.3.2. REV1 BALO A.Ş. ile 2014 yılında dönem sözcüsü olduğumuz Denizli Tüccar 
ve İşadamları Platformu aracılığı ile iletişime geçerek BALO A.Ş.’nin 2014 yılının 
sonuna kadar Denizli’den yük almaya başlamasını sağlamak. Bu çerçevede konuyu 
Platform gündemine taşımak 

Pr.3.3. 2014 yılı sonuna kadar Çardak Havaalanı’nda yenileme çalışmalarının 
yapılması için Ulaştırma Bakanlığı’na dosya ileterek Müsteşar düzeyinde görüşme 
yapmak  

 
Pr.4. Yeni oda hizmet binamız için yer ve finansman ihtiyacını gidermek, bina 

inşaatına başlayıp tamamlamak 

Pr.4.1. REV1 2015 yılı Mart ayı sonuna kadar yeni oda hizmet binası için gerekli 
arsayı temin etmek 

Pr.4.2. Denizli Ticaret Odası ve Denizli Ticaret Borsası ile ortak yaptırılacak olan 
ve bu anlamda Türkiye’de ilk olacak hizmet binasının finansmanının yarısının 
TOBB tarafından karşılanmasını sağlamak  

Pr.4.3. REV1 Haziran 2015 sonuna kadar bina etüt proje çalışmalarının 
tamamlanmasını, 2015 yıl sonuna kadar bina inşaatına başlanmasını sağlamak 

Pr.4.4. REV1 Yeni hizmet binası inşasının Eylül 2016’da tamamlanmasını 
sağlamak 

 
Pr.5. Odamızın yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek. Bu amaçla yerli 

ve yabancı oda, borsa ve diğer meslek örgütleriyle kalıcı ilişkiler geliştirmek. 
Üyelerimiz için başta “yükselen pazarlar” olmak üzere çeşitli pazarlara dönük 
çalışma ziyareti, toplantı, fuar katılımı gibi etkinliklerde öncü ve etkili rol oynamak  

Pr.5.1. Yılda bir adetten az olmamak kaydı ile uluslararası iş seyahati organize 
etmek 

Pr.5.2. Yılda en az bir kere başta gelişenler olmak üzere çeşitli pazarlara ilişkin 
etkinlik düzenlemek  

 
Pr.6. Başta büyükelçilik ve konsolosluklar olmak üzere yabancı ülkelere ait kurum 

ve kuruluşlarla iyi ve yararlı ilişkiler kurmak. Üyelerimizin vize sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak  

Pr.6.1. 2014 ve 2015 yıllarında, yılda en az iki adet Büyükelçilik veya konsolosluk 
ziyareti gerçekleştirmek  

Pr.6.2. 2014 ve 2015 yıllarında, yılda en az bir defa olmak üzere, Denizli sanayisini 
ve Odamızı tanıtmak, etkin ilişkiler kurmak üzere İlimize büyükelçi, konsolos, 
ticaret ataşesi ve diplomat heyetlerini davet etmek  
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Pr.7. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile AB Bilgi Merkezi temelli ilişki ve 

işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşımak. Türkiye’nin AB üyelik perspektifini aktif 
olarak desteklemek. Bu konuda kamuoyunun dürüst bir biçimde aydınlatılması için 
çalışma yapmak, faaliyetlerde bulunmak. 

Pr.7.1. Her yıl sonuna doğru AB Bilgi Merkezimiz ve AB Türkiye Delegasyonu arasında 
imzalanan sözleşme ile AB Bilgi Merkezi aracılığıyla yapılan faaliyetlere devam etmek ve 
yılda en az 4 defa AB Bilgi Merkezi üzerinden bir faaliyet gerçekleştirmek  

 
Pr.8. Yeni iş alanları ve modelleri konusunda üyelerimizin ufkunu açmak, onlara 

rehberlik etmek  

Pr.8.1. Yılda iki adetten az olmamak kaydı ile modern yönetim sistemleri, 
kurumsallaşma, yükselen sektörler, yükselen pazarlar, geleceğin sektörleri, 
teknoloji ve Ar-Ge, dış ticaret, finans ve sermaye piyasaları gibi konularda üyelere 
yönelik tanıtım-eğitim faaliyetleri düzenlemek 

 
Pr.9. Yeni pazarlara açılmak ve var olan pazarlarda derinleşme konularında 

üyelerimize yardımcı olmak 

Pr.9.1. Yılda en az bir kere DEİK ile ortaklaşa bir aktivite organize etmek  
 

Pr.10. Denizli’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynayacak katma 
değerli ve butik üretim yapan makine sektörünün desteklenmesi, ihracatta önlerinin 
açılması, yeni pazarlar bulmaları ve var olan pazarlardaki paylarının arttırılması için 
yoğun çaba sarf etmek 

Pr.10.1. 2014 yılı içerisinde makine sektörüne yönelik yurtdışı ayağı olan en az 1 
proje için başvuru gerçekleştirmek 

Pr.10.2. Sektörle ilgili yılda en az beş adet ulusal ve uluslararası fuarı, ilgili meslek 
grubunda yer alan üyelerimize etkin bir şekilde duyurmak 

Pr.10.3. Yılda 1 kere sektöre yönelik bir fuara katılım için organizasyon yapmak  

 
Pr.11. Üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yapmak 

Pr.11.1. UMEM Beceri 10 programı kapsamındaki kurs sayısını her yıl en az %10 
düzeyinde artırmak 

Pr.11.2. UMEM Beceri 10 programı kapsamındaki kursiyer sayısını her yıl en az %10 
düzeyinde artırmak 

Pr.11.3. (Pr. 1.4.)  
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Pr.12. Odamızın hizmet kalitesini artırmak 

Pr.12.1. Odamızın akreditasyon puanını 2014 yılı denetiminde en az 3 puan artırmak ve 
2015 yılı öz değerlendirmesinde 55 puan seviyesine ulaşmak 

Pr.12.2. 2014 yılı sonuna kadar TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
belgesi almak 

Pr.12.3. 2015 yılı sonuna kadar EFQM Mükemmellik Sertifikası almak 

 
Pr.13. İlimiz sanayisinin daha düzenli gelişmesini sağlamak için yerel yönetim 

birimleriyle koordineli olarak çalışmak 

Pr.13.1.  REV1 Hacıeyüplü, Bozburun ve Akçeşme mahallelerinde yer alan sanayi 
alanının 2015 yılı sonuna kadar Islah OSB statüsü kazanması için yerel yönetimlerle 
işbirliği içerisinde çalışmak  

Pr.13.2. Honaz ilçesi Kocabaş kasabası sınırlarında bulunan ve Islah OSB olması için 
başvuru yapılan alanın 2014 yılı sonuna kadar Islah Mermer İhtisas OSB statüsüne 
kavuşmasını sağlamak 

 
Pr.14. Pamuk ekimi ve üretimini desteklemek için pamuğun stratejik ürün olarak 

kabul edilmesi konusunda çaba sarf etmek 

Pr.14.1. 2014 yılı içerisinde Denizli Ticaret Borsası ile ortaklaşa pamuk üretimini 
teşvik edici bir bilgilendirme toplantısı organize etmek 

   
Pr.15. TOBB, KOBi AŞ, KGF, TÜBiTAK, KOSGEB, TEPAV, GEKA gibi kurum ve 

kuruluşların yanı sıra Ankara ile hükümet ve bürokrasi nezdinde iyi ilişkiler 
geliştirmek ve üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerden daha 
fazla yararlanmasını sağlamak  

Pr.15.1. Yılda en az bir kez bu kurumların İlimizde bulunan yönetimlerini veya mülki 
erkanı ziyaret etmek ve yılda en az bir kez Ankara genel yönetimlerini veya hükümet ve 
bürokrasi nezdinde merkez yöneticilerini ziyaret etmek 

Pr.15.2. Yılda en az iki defa kurumlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin 
anlatıldığı bilgilendirme seminerleri düzenlemek  

Pr.15.3. (Pr.2.5)  

 
Pr.16. Üniversite - sanayi işbirliği konusunda somut adımlar atmak. PAÜ ile 

işbirliğimizi, çeşitli etkinlik ve projeleri ortaklaşa gerçekleştirerek daha da ileriye 
taşımak 

Pr.16.1. Pamukkale Üniversitesi ile yılda en az 3 faaliyeti ortaklaşa veya işbirliği halinde 
gerçekleştirmek 
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Pr.17. Üye memnuniyeti düzeyini ön planda tutarak, Odanın sunmuş olduğu 
hizmetlerin tüm üye altyapısına dağılımını sağlamak, Odanın izleyeceği politikaların, 
eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlerin çeşitlerinin belirlenmesinde üst düzeyde 
üye katılımını sağlayarak, bu faaliyetlerden tüm üyelerin yararlanması konusunda 
çaba serf etmek 

Pr.17.1. Yılda bir kere Üye Memnuniyet Anketi düzenlemek  

Pr.17.2. Yılda bir kere Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi düzenlemek ve 
sonuçlarını medya ve kamuoyu ile paylaşmak  

Pr.17.3. Yılda bir kere üye bilgileri güncelleme çalışması yapmak  

Pr.17.4. Her yıl Ramazan ayında üyelerimize iftar yemeği düzenlemek  

Pr.17.5. Üye Memnuniyeti Anketi ve Genel Görünüm Anketi sonuçları dikkate 
alınarak yapılacak eğitim, seminer ve toplantı gibi faaliyetlerde yıllık bazda 
hesaplanacak memnuniyet oranının %80’in üzerinde olmasını sağlamak 

Pr.17.6. EKOL dergisinin her yıl en az üç sayısını çıkararak hem Denizli’de hem de 
ülke çapında dağıtımını sağlamak 

 
Pr.18. Meslek komitelerinin etkin çalışması için her türlü katkıyı yapmak  

Pr.18.1. 2014’ten başlamak üzere her yılın ilk üç ayı içerisinde, önceki yılın “Yılın 
Meslek Komitesi”ni seçmek ve ödüllendirilmesi için seçim kriterlerini 2014 yılı 
sonuna kadar belirlemek 

Pr.18.2. 2013 yılına kadar alınmış olan tüm Fire ve Zaiyat kararlarının 2014 yılının 
sonuna kadar web sitesine taşınmasını sağlamak ve bundan sonra alınan kararları 
da web sitesinde ilgili yere işlemek  

 
Pr.19. İlimizde bulunan jeotermal kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için 

çalışmalar yapmak. Bu kaynakların tarımsal sanayi, seracılık, enerji, sağlık turizmi 
gibi sektörlerde kullanımı ile ekonomiye direkt katkısının arttırılmasını sağlamak 

Pr.19.1. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine ilişkin yılda en az iki adet 
eğitim-bilgilendirme semineri düzenlemek veya düzenlenen bir organizasyona 
iştirak etmek  

 
Pr.20. Oda personelinin yararlanması için Odanın kurumsal kapasitesini arttıracak 

nitelikte eğitim ve network faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılımını 
sağlamak ve teşvik etmek. Odada kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının 
yenilenmesi. Performans yönetim sistemi uygulamasına geçiş yaparak, performansa 
dayalı ücretlendirme sistemini uygulamak. 

Pr.20.1. Oda personelinin yılda kişi başına en az 15 saat iş geliştirme ve/veya kişisel 
gelişim eğitimi almasını sağlamak 
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Pr.20.2. 2013 yılı sonunda başlanan ve üç ayda bir yapılan performans 
değerlendirmelerinde bir yıl içerisinde en yüksek notu alan personeli ödüllendirme 
uygulamasına devam etmek  

 
Pr.21. Ekonomik değerini büyük ölçüde yitiren konvansiyonel tekstil yerine katma 

değeri yüksek teknik tekstil üretiminin yaygınlaştırılabilmesi için faaliyetler 
düzenlemek 

Pr.21.1. 2015 yılından başlamak üzere üniversite, tekstil makine üreticileri, 
dernekler, TÜBİTAK vb. kurumlardan da destek alarak, oda üyelerine yönelik 
teknik tekstil ürünleri üretimi, teknik tekstile geçiş gibi konularda yılda en az bir 
adet eğitim faaliyeti düzenlemek 

 
Pr.22. Denizli’ye yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi için ilgili kurumlar 

nezdinde çalışmalar yapmak 

Pr.22.1. GEKA ile işbirliği içerisinde Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
yetkilileri ile görüşme yapmak 

Pr.22.2. 2015 yılı içerisinde dış kaynaklı yatırım fonlarının da katılacağı yatırıma 
yönelik bir organizasyona ev sahipliği yapmak 
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MALİYETLENDİRME 
 
 

Performans 
Kriterleri 

Öngörülen Bütçe 

İL
Gİ

Lİ
 B

Ü
TÇ

E 
K

AL
EM

LE
Rİ

 

Performans 
Kriterleri 

2014 2015 2016 

Pr.1.            Pr.1.    
Pr.1.1.                   6 Pr.1.1.             
Pr.1.2.                   5.10 Pr.1.2.             
Pr.1.3.                   6 Pr.1.3.             
Pr.1.4.             6.000 6.000 6.000 5.10 Pr.1.4.             
            
Pr.2.            Pr.2.    
Pr.2.1.                     Pr.2.1.             
Pr.2.2.                     Pr.2.2.             
Pr.2.3.                   6 Pr.2.3.             
Pr.2.4.             3.500 3.500 3.500 6 Pr.2.4.             
Pr.2.5.                     Pr.2.5.             
            
Pr.3.            Pr.3.    
Pr.3.1.                     Pr.3.1.             
Pr.3.2.                     Pr.3.2.             
Pr.3.3.                     Pr.3.3.             
            
Pr.4.    500.000 4.000.000   

548.10 No'lu 
Bina Fon 

Hsb. 

Pr.4.    
Pr.4.1.                   Pr.4.1.             
Pr.4.2.                   Pr.4.2.             
Pr.4.3.                   Pr.4.3.             
            
Pr.5.            Pr.5.    
Pr.5.1.             4.000 4.000 4.000 10.2 Pr.5.1.             
Pr.5.2.             2.000 2.000 2.000 10 Pr.5.2.             
            
Pr.6.            Pr.6.    
Pr.6.1.             1.500 1.500   10.1 Pr.6.1.             
Pr.6.2.             5.000 5.000   5.7 Pr.6.2.             
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Performans 
Kriterleri 

Öngörülen Bütçe 

İL
Gİ

Lİ
 B

Ü
TÇ

E 
K

AL
EM

LE
Rİ

 

Performans 
Kriterleri 

2014 2015 2016 

Pr.7.    72.000 76.000 76.000 
AB Bilgi 
Merkezi 
Bütçesi 

Pr.7.    

            
Pr.8.            Pr.8.    
Pr.8.1.             8.000 8.000 8.000 5.10 Pr.8.1.             
            
Pr.9.            Pr.9.    
Pr.9.1.             2.000 2.000 2.000 5.10 Pr.9.1.             
            
Pr.10.                        Pr.10.                
Pr.10.1.                 Pr.10.1.         

Pr.10.2.               10.1 - 10.2 Pr.10.2.         

Pr.10.3.         1.500 1.500 1.500 10.1 - 10.2 Pr.10.3.         

            
Pr.11.                        Pr.11.                
Pr.11.1.                 Pr.11.1.         
Pr.11.2.                 Pr.11.2.         
Pr.11.3.                 Pr.11.3.         
            
Pr.12.                        Pr.12.                
Pr.12.1.                 Pr.12.1.         
Pr.12.2.         5.000 6.000   5.13 Pr.12.2.         
            
Pr.13.                        Pr.13.                
Pr.13.1.                Pr.13.1.        
Pr.13.2.                 Pr.13.2.         
            
Pr.14.                        Pr.14.                
Pr.14.1.         2.000     5.10 Pr.14.1.         
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Performans 
Kriterleri 

Öngörülen Bütçe 

İL
Gİ

Lİ
 B

Ü
TÇ

E 
K

AL
EM

LE
Rİ

 

Performans 
Kriterleri 

2014 2015 2016 

Pr.15.                        Pr.15.                
Pr.15.1.               10.1 Pr.15.1.         
Pr.15.2.         4.000 4.000 4.000 5.10 Pr.15.2.         
Pr.15.3.                 Pr.15.3.         
            
Pr.16.                        Pr.16.                
Pr.16.1.         6.000 6.000 6.000 5.10 Pr.16.1.         
            
Pr.17.                        Pr.17.                
Pr.17.1.                 Pr.17.1.         
Pr.17.2.         3.500 3.500 3.500 5.10 Pr.17.2.         
Pr.17.3.               5.13 Pr.17.3.         
Pr.17.4.         17.000 19.000 21.000 5.10 Pr.17.4.         
Pr.17.5.                 Pr.17.5.         
Pr.17.6.         50.000 50.000 50.000 6.5 Pr.17.6.         
            
Pr.18.                        Pr.18.                
Pr.18.1.               5.10 Pr.18.1.         
Pr.18.2.               5.5 Pr.18.2.         
            
Pr.19.                        Pr.19.                
Pr.19.1.         4.000 4.000 4.000 5.10 Pr.19.1.         
            
Pr.20.                        Pr.20.                
Pr.20.1.         15.000 15.000 15.000 14.1 Pr.20.1.         
Pr.20.2.         500 500 500 5.13 Pr.20.2.         
            
Pr.21.                        Pr.21.                
Pr.21.1.           2.000 2.000   Pr.21.1.         
            
Pr.22.                        Pr.22.                
Pr.22.1.                 Pr.22.1.         
Pr.22.2.           2.000     Pr.22.2.         

      
Toplam :   712.500 4.221.500 209.000     

 



 

61 
  Denizli Sanayi Odası 2014 – 2016 Stratejik Planı 

İZLEME - DEĞERLENDİRME 
 
Stratejik Plan’ın onaylanması ve uygulamaya konulması ile birlikte planda yer alan hedeflerin 
izleme süreci başlatılacaktır. Planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmeleri, Performans 
Kriterleri de dikkate alınarak yıllık iş planlarına göre planlanacaktır. Yıllık iş planları, her biri 
3 aydan oluşan 4 dönem esasına dayanılarak ilgili yılın başlamasından önceki Aralık ayında 
yapılacak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır.  
 
Yıllık iş planları ile belirlenen hedef ve görevler, her bir 3 aylık dönemin sonunda 
gözlemlenecek ve 2 dönem sonunda da 6 aylık karşılaştırmalı raporlar hazırlanarak Yönetim 
Kurulu gelişmelerden haberdar edilecektir. “6 Aylık Değerlendirme Raporu” adı altında her 
yılın Ocak ve Temmuz aylarında hazırlanacak bu raporlar (Ocak – Haziran dönem raporu 
Temmuz ayında ve Temmuz – Aralık dönem raporu Ocak ayında olmak üzere), ilgili 6 ayın 
verilerini bir önceki yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştıracak ve aşağıda belirtilen 6 
bölümden oluşacaktır:   
 

1. 6 Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 
2. 6 Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 
3. Odamızca Onaylanan Dış Ticaret Evraklarının Sayısı 
4. Odamızca Ücret Mukabili Verilen Belgelerin Sayısı 
5. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 6 Aylık Faaliyet Raporu 
6. Yıllık İş Planı’na Göre Gerçekleşme Oranları 

 
 

• Faaliyet veya görevlerden herhangi birinin gerçekleşme oranının %80’in altında kalması, 
veya  

• Bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler ile ilgili yılın verileri arasında %25’i aşan bir fark 
bulunması  

halinde, ilgili faaliyet veya göreve ait Çözüm Raporu hazırlanacaktır. Çözüm Raporu’nda 
gerçekleşmemenin veya farkın nedeni açıklanarak çözüm önerisi sunulacaktır.  
 
Söz konusu raporlama ile uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak 
faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için DSO bünyesinde oluşturulan Stratejik 
Planlama Ekibi’nin 3 ayda bir toplanması ve Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce 6 Aylık 
Değerlendirme Raporları’nı onaylaması öngörülmektedir. 
 
Stratejik planın uygulama aşamasında yapılacak değerlendirme çalışmaları sayesinde veriler 
elde edilecek ve bu çerçevede uygulamalar ya aynen sürdürülecek ya da revize edilerek 
güncelleme çalışmaları yapılacaktır. 
 
Faaliyetlerimizin bu şekilde izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, Stratejik Planlama 
Ekibi’nin DSO’daki hemen hemen tüm birimleri içine alması ve Yönetim Kurulu’nun sürece 
dahil edilmesi sayesinde stratejik planımız bir belge olmaktan çıkarılarak katılımcı bir politika 
güdülerek hayata geçirilecektir. 
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