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1 BAŞKAN SUNUŞU
Yaşamakta olduğunuz süreçte, hızla gelişen teknoloji, toplumları bilgi toplumu
haline getirmiş ve artan beklentiler ve değişen ihtiyaçlar ,bunları sunan kurumların
kendilerini daha iyi geliştirme,beklentilerin üzerinde bir kapasiteye ulaşmalarını zorunlu
hale getirmiştir.
Rekabet edebilme ve sürdürebilir gelişme , ancak önceden yapılan nitelikli
öngörüş,vizyon ve misyon oluşturulmasına ve buna bağlı olarak tüm detayların
tasarlanmış,yaşayan ve değişime ayak uydurabilen planlar yapma ile sağlanabilir.
Odamız , 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
gereğince kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma kimliği ile birlikte
üyelerine hizmet vermenin ötesinde Düzce'de fikirlerine ve görüşlerine en çok önem
verilen kurumların başında gelmektedir.
Varlık sebebi olan üyelerimize sürekli iyi hizmet vermek ve hizmet kalitemizi sürekli
şekilde iyileştirmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Hizmetimizin kalitesinin
arttırılması aynı zamanda kurumsal kapasitemizin de iyileştirilmesi gerektirir.
Görüşlerine değer verilen bir kurum olmak, bölgesel gelişmeye önemli bir katkı sağlama
sorumluluğunu da beraberinde getirir.
Bu hedeflere ulaşmak için bir araç olarak , 2013-2016 Strateji Planı
hazırlanmış,devamlı gelişmeye açık,değişen önceliklere ayak uydurabilen dinamik bir
anlayışa sahip olması ilkesi benimsenmiştir.
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2 STRATEJİK PLANLAMA
2.1 Stratejik Planlama ve Odalar Açısından Önemi
Yaşadığımız yüzyılda kurumların sürekli değişen çevre şartlarına ayak uydurması ve
değişimi yakalamaları zorunlu hale gelmiştir. Bu anlamda stratejinin temel amacı
kurumun kaynak ve kabiliyetleri ölçüsünde çevreye uyumunun sağlanmasıdır. Strateji
sürekli değişen, belirsiz ve dolayısıyla riskli olan çevrede kuruma bir yön kazandıracaktır.
Bu açıdan bakıldığında kurumların başarısızlıklarının temel nedeni strateji yokluğu veya
strateji yanlışlığıdır. Çünkü belirsizlik ortamında stratejilerden yoksun olan bir örgüt için
başarısızlık kaçınılmazdır. Stratejik planlama aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı
önemlidir.
Yöneticilerin stratejik planlamayı nasıl tanıdıkları ve stratejik planlamaya neden
yöneldikleri konusunda yapılan araştırmalar; yöneticilerin daha önce uyguladıkları
stratejik planlamaların olumlu sonuçları nedeniyle stratejik planlamaya yöneldiklerini
ortaya koymuştur.
Popüler yönetim literatürü stratejik planlamanın önemini misyon, vizyon ve tüm
örgütler için yön belirleme kavramları üzerine odaklanmasıyla açıklamaktadır.
Stratejik planlama değişen çevreye uyum sağlama özelliğinin dışında örgütler ve
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme şansı vermesiyle de önemlidir. Bilimsel ve
teknolojik gelişmeler değişen çevrenin bir parçasıdır. Çevresel değişiklikler içinde en
önemle takip edilmesi gerekenlerin başında bilimsel ve teknolojik değişmeler
gelmektedir. Bu alandaki gelişmeler çok büyük hızla seyrettiğinden takibi kolay
olmamaktadır. Stratejik planlama çevresindeki gelişimin gerisinde kalmamaktadır.
Stratejik planlamanın önemli olmasının bir başka nedeni ise sistematik düşünceye
yöneltiyor olmasıdır. Günlük kararlarla yönetilen örgütler her an yok olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Oysa stratejik planlama yapmış olan örgütler yeniliklere ve değişime
kendilerini hazırlamış olduklarından bu etkilerden zarar görmezler.
Stratejik planlamayı önemli kılan bir başka yönü yönetimde etkinliktir. Çevrenin,
teknolojik gelişmelerin, ana politikaların, amaçların ve hedeflerin incelenmesi ve bunlara
ulaşabilmek için gerekli stratejilerin tayini örgüt üst yönetimi için vazgeçilmemesi
gereken bir yönetim faaliyetidir. Daha fazla alternatifi keşfederek, daha iyi ve hızlı
kararlar almak ve böylece etkin planlar yapmak stratejik planlama ile kolaylaşır.
Stratejik planlamayı yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları
değerlendirip uygun karar lamasını sağlayan bir araçtır. Stratejik planlama sayesinde;
fikirler için tutarlı bir çerçeve oluşturmak, fırsat ve tehditleri değerlendirmek kurumun
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, çeşitli stratejilerin test edileceği kriterleri belirlemek,
trendlerin izlenmesini sağlamak ve portatif olmak, kişileri düşünceye sevk etmek, kısa ve
uzun vadeli kararların uyum içinde olmasını sağlamak, optimum kaynak tahsisini
gerçekleştirmek mümkündür.
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Strateji 3: Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.
Hedefler:
1- Odamız ile Bilim, Sanayi Ticaret ve İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar
işbirliği ile sanayi envanterinin tamamlanması(2013)
2- Envanterin basın ve kamuoyuna ve il dışındaki ilgili yerlere gönderilmesi(2013).
3- Organik tarım ile ilgili çalıştay düzenlenmesi(2014)
4- Yılda bir kez devlet destekli bölgesel projenin yapılması (2013'de MARKA
Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında Girişimcilik Potansiyeli'nin Arttırılması
projesi)
5- UMEM kapsamında İŞKUR ile koordineli olarak işyeri bilgilendirme ziyaretleri
düzenlemek
2013: 5 firma
2014: 10 firma
2015: 15 firma
2016: 15 firma
6- Bölgedeki turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü işbirliği ile turizm konusunda çalıştay düzenlenmesi(2014)
5 MALİYETLENDİRME
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Stratejik Planında, stratejiler doğrultusunda
hedeflere yönelik uygulanacak olan aktiviteler ile bunların kaynak ihtiyaçları yönetim
kurulu tarafından meclise sunulan bütçede tahmini olarak dikkate alınmıştır. Her bir
aktivite, belirli bir hedefe yönelik olarak bütçelendirilmiş olup, bu aktiviteler bütçe
kalemlerinden gerektiğinde fasıl aktarımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Odanın finansal
yapısının stratejik planlamada belirtilen hedeflere ulaşmasında yeterli olduğu bütçe
görüşmelerinde tespit edilmiştir.
6 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hazırlanan stratejik planın onaylanmasından sonra
planda yer alan hedeflerin izlenme ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Rapordaki
uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin sürekli
iyileştirilmesi öngörülmektedir.
Faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi için Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının
hazırlayacağı Yıllık Faaliyet Raporlarında stratejik plandaki planlanan hedef ve
faaliyetlerin eksiklikleri belirlenerek Oda yönetimi tarafından sonraki yıl için alınması
gereken önlemler belirlenecektir.
İzleme ve Değerlendirme süreci Oda Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter, Genel
Sekreter Yardımcısı tarafından izlenecektir. Stratejik planda yapılan/yapılacak faaliyetler
belgeden ziyade hayata geçirilecektir.
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Proje ofisi kurulması (2014'de başlayacak 2015'de kurulması)

Strateji 2: Oda hizmetlerinin geliştirilmesi
Hedefler:
1- Üye beklentilerinin ölçüleceği anket çalışmalarının yapılması (2013 son çeyrek)
2- “ Proje Ofisi ” kurularak üyelerimizin AB ve devlet desteklerinden daha etkin
biçimde faydalandırılması
3-

(2014'de başlayacak 2015'de kurulması)

4-

Müşteri Memnuniyeti 10002 belgesini almak( 2014'de başlayıp 2015'de bitirmek)

5- Üyelerimize yılda en az 1 kez yurtdışı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapma
fırsatının sağlanması.
6firma)
7-

Yılda 40 firmanın Avrupa İşletmeler Ağı'na katılmasının sağlanması.(2013'de 20

Üyelerin katılacağı yılda bir kez ulusal veya uluslar arası fuarlara katılım.

8- Sanayici üyelerle yapılan geleneksel “Sanayi Platformu”nun yılda en az 2 kez
düzenlenmesi(2013'de 1 adet düzenlenmesi)
9- Üyelerimizin faaliyetlerinin ve kurumsal yapılarının gelişmelerine yardımcı
olarak yönetim, finans, yönetim teknikleri ve kişisel gelişim konularında yılda en az 10
adet eğitim, seminer veya panel düzenlemek
10- Üyelerimizi fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilinçlendirmeye yönelik seminerinin
düzenlenmesi (2013)

11- Yılda 2 kez girişimcilik eğitimleri düzenlemek (2013)
12- Yılda bir kez başarı hikayelerinin paylaşıldığı girişimcilik kurultayının
düzenlenmesi ve Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları'nın dahil edilmesi.(2013)
13- Kriterleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üyelere plaket
verilmesi(2014)
www.duzcetso.org.tr
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Odalar Açısından
Mantığa ve akla uygun bir planlama, yöneticinin çalışmasını önemli ölçüde
basitleştirir.
Kaynakların daha rasyonel kullanımını ve tasarrufu sağlar.
Etkili bir denetim için gerekli standartları sağlar.
Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
Yetki devrini kolaylaştırır ve planlamaya katılan çeşitli düzeylerdeki
yöneticilerin karşılıklı olarak sorumluluklarına canlılık kazandırır.
Çalışmalarda birliği sağlar.
Nereye gidileceği, amaçların ne olduğu bilinir, bu amaçlara ulaşmak kolaylaşır.
Belirtilen süreler içinde çalışmaları gerçekleştirmek, izlemek ve eşgüdüm
sağlamak olanağı bulunur.
İşgücünün, personelin, malzeme ve paranın en etkili ve en ekonomik biçimde
kullanılmasını sağlar.
Gelecekteki ihtiyaçların önceden bilinmesi, çarelerin aranmasına yardımcı olur.
Alt derecede çalışan memurlardan nelerin beklendiği, planlama sayesinde belli
olur ve alt derecede çalışan memurların kararlara katılması olanakları sağlanır.
Yöneticilerin planlı çalışması, hizmetlerinin kişilere ve bunların takdirlerine göre
uygulanmasına engel olur. Planlama, yöneticinin geleceğe bakmasını ve uygun olan
hareket tarzlarını incelemesini sağlayan bir süreçtir. Yönetim teorilerinin gelişmesi ve
işletmelerin büyük örgütler haline dönüşmeleri planlamanın önemini artırmıştır. Plansız
bir yönetim söz konusu olmamalıdır. Her kademedeki yönetici için gerekli olan planlar
kademeler aşağı doğru indikçe ayrıntılı plan halini alabilir.
Plan sayesinde gelecekte uygulanmak üzere alınan kararların koordinasyonu ve
önceden belirlenen amaçlara yöneltilmesi sağlanır.
Çalışanların düşünme sürecini minimuma indirerek, verimli çalışmayı sağlar.
Bilinen olaylarla ilgili olarak tutulacak yolu seçmeye yarar.
İleride meydana gelebilecek sorunların araştırılmasını kapsar. Burada
belirsizliğin rolü büyüktür. Yön veren politikalar ve gelecekte olması muhtemel olayların
planlaması sağlanır.
2.2 Stratejik Planlamanın Dayandığı Yasal Mevzuat
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe
girmesiyle kamu kurumlarının da stratejik plan hazırlıkları zorunlu hale gelmiştir.
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan
stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı
Kanunun 3. maddesinde tanımlanan stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren
plan” olarak belirtilmiştir.
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Yine aynı Kanunun 7. Maddesinde de “Hükümet politikaları, kalkınma planları,
yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçe hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi,
uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması”
şeklinde belirtilmesiyle stratejik planın amaç ve önemi açıklanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları yasal süreç çerçevesinde bu planı hazırlama
sorumluluğunu üstlenmişlerdir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme
birimleri oluşturulmuştur. 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan “Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile bu birimler, stratejik
planlama çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmişlerdir.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini
tanımlayan 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı kanunun 4'üncü maddesinde Odalar; “üyelerinin
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan
ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak 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” şeklinde tanımlanmaktadır.
2.3 Stratejik Planlama Süreci
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini ilke
haline getirmiş, kurumsal gelişim sürecini başlatmak adına 2004 yılında, TS EN ISO
9001:2008 belgesini almıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2007
yılında “Akredite Oda” seçilerek Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ülkemizdeki ilk 30 Ticaret
ve Sanayi Odası arasında olmayı başarmıştır. Akredite Oda olan Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası, her yıl kendi performansını değerlendirerek, üç yılda bir de TOBB tarafından
belirlenen denetçilerle hizmet kalitesini artırmayı hedeflemiştir.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yasal zorunlulukların yanı sıra, sürekli gelişmeyi
hedefleyerek kurumsal yapısını güçlendirmek ve üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak
amacı ile 2013-2016 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlamıştır. Yapılan çalışmada
öncelikle;
·
·
·

Üst yönetimin desteği sağlanmıştır.
Stratejik planın hazırlanmasına karar verilmiştir.
Stratejik planlama ekibi oluşturulmuştur.
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4.4.Stratejik Amaçlar
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla
misyonuna uygun olarak uygulamayı planladığı stratejileri aşağıdaki gibi üç ana başlık
altında toplamak mümkündür.
1. Odanın Kurumsal Kapasitenin Artırılması
2. Oda hizmetlerinin geliştirilmesi
3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanmasıdır.
4.5. Hedefler
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası belirlediği stratejik amaçlara aşağıda belirtilen somut,
spesifik ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda ulaşacaktır.
Strateji 1: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kapasitesinin arttırılması
Hedefler:
1. Nitelikli personele yılda 16 saatlik kişisel ve mesleki eğitimlerin verilmesi.
2. Dijital arşivlemeye geçişin sağlanarak arşivin 2016 yılı itibariyle %50'sinin dijital
ortamda tutulması.
Dijital arşivlemenin yıllara göre tamamlanma oranları şu şekilde olacaktır:
2014: %5
2015: %20
2016: %25
3. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren meslek komitelerin daha etkin
çalışmasının sağlanması.
3.1. Haziran 2013'den sonra yeni oluşacak meslek komitelerinin ilk toplantılarında
komitelerin oda olarak önemi ve komitelerin aktif çalışmasının üyeler üzerindeki olumlu
etkisinin oluşturulması, bu yönde çalışılması.
3.2. Komite başkanları üç ayda bir kez toplanarak genel değerlendirmenin yapılarak
yakın dönem faaliyet planlarının oluşturulmasına yönelik destek olunması.
4. Oda olarak Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi'nden Kurumsal
Performans Değerlendirme Sistemi'ne geçişin sağlanması.(2013 İkinci yarısı)
5. Yılda en az 2 kez genişletilmiş meslek komite toplantısı yapmak.
6. Meslek grubu üyelerinin meslek komitelerine soru, öneri, beklentilerinin
iletilerek değerlendirilip cevaplandırılacağı bir platformun oluşturulması (2013 İkinci
yarı)
7. Komite toplantılarında alınan kararların sonuçlarının meslek erbaplarına
iletilerek etkinliğin sağlanması (2013 İkinci yarı)
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Stratejik Planın etkili ve başarılı kullanılarak rehber niteliği taşıması için, aşağıdaki
sorulara cevap niteliğinde yürütülen çalışmalarla planlamanın süreci oluşturuldu.
1.
1.1.
ü
ü
ü

4.2 Vizyon Bildirimi
VİZYONUMUZ;
Düzce iş dünyasını ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ile temsil etmek, işbirliği
kültürünü ve ruhunu oluşturmak ve yaşatmak, Düzce'nin ve bölgemizin çıkarları için her
platformda öncü olmak ve etkin çalışmaktır.

2. Nerede olmayı hedefliyoruz?
2.1. Vizyon
ü
Kuruluşun Varoluş Gerekçesi
ü
Temel İlkeler
2.2. Misyon ve İlkeler
ü
Arzu Edilen Gelecek
2.3. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
ü
Orta vadede ulaşılacak amaçlar
ü
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler
3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız?
3.1.Stratejiler
ü
Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
3.2.Faaliyetler ve Projeler
ü
Detaylı İş Planları
ü
Maliyetlendirme
ü
Performans Programı
ü
Bütçeleme

4.3. Temel Değerler ve Kalite Politikası
4.3.1. Temel Değerler
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın temel değerler olarak ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Neredeyiz?
Mevcut Durum Analizi
Plan ve Programlar
Paydaş Analizi
GZFT Analizi

Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olma,
Girişimcilik kültürü ve işbirliği ruhunu geliştirme ve yaygınlaştırma,
Kolay ulaşılabilir olma,
Hızlı,
Güvenilir,
Güleryüzlü hizmet

4.3.2. Kalite Politikası
Odamıza ait kalite politikamız TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
çerçevesinde tüm çalışanların katkılarıyla belirlenmiş olup, yönetim kurulunun
onayından sonra yayınlanmıştır.

4.
4.1.
ü
ü
4.2.
ü
ü
ü
ü

KALİTE POLİTİKAMIZ;
Üyelerimizin taleplerine, sürekli olarak, ilgili olduğumuz mevzuatlar ve standartlar
çerçevesinde, en kısa zamanda ve en iyi şekilde cevap vermek, kolay ulaşılabilir olmak,
sürekli gelişime ve geliştirmeye açık, katma değer yaratmayı ve her zaman beklentilerin
üzerinde bir kalitede hizmet vermeyi bir ilke edinmektir.

Başarılarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
İzleme
Raporlama
Karşılaştırma
Performans Ölçme ve Değerlendirme
Geri Besleme
Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Performans Göstergeleri
Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

Stratejik Planlama Ekibi; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, Birim
Müdürleri ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

www.duzcetso.org.tr
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3 MEVCUT DURUM ANALİZİ
3.1. Dış Çevre Analizi
İlimizin toplam yüzölçümü 259.300 hektardır. İl nüfusu 346.493 olup, nüfusun %52'si
köylerde, %48'i şehirlerde yaşamaktadır. Düzce ilinin toplam köy sayısı 302, belde sayısı 3
'tür.
3.1.1. Tarihsel Gelişim
Cumhuriyet öncesi dönemde Düzce'de geçim tarımla sağlanmakta idi. Tarım ve
ticaret alanındaki teşkilatlanmalar 1890 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin verimli ve
düz bir araziye sahip olması mısır buğday, şeker pancarı ve özellikle tütün üreticiliğini ön
plana çıkarmaktaydı.16 Kasım 1927 de Akhisar'da toplanan Tütüncüler kongresinde,
Düzce Tütünleri, şehri temsilen Hacı Nuri Bey tarafından özel bir pavyonda sergilenmiş,
çoğu tütüncü olan üyelerin büyük takdirini kazanmıştı. Düzce Ziraat Odası bu nedenle
“gümüş madalya” ile ödüllendirilmişti. Düzce Temsilcisi Hacı Nuri Bey, Kongre Şeref
Defteri'ne “Türk İktisadi hayatında birinciliği teşkil eden tütün sergisini bütün Düzce
ziraatçıları ve tüccarları adına tebrik ile Aksihar'lıları selamlarım” diye yazmıştır.
Düzce'de başlayan üretim sayesinde 1920 ve 1950 yılları arasında tarım ürünleri ticareti
önemini hissettirmeye başlamıştır.1956 yılından itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin
yanı sıra orman ürünlerinin işlenmesi ile sanayiye geçiş başlamıştır. Önce dağ köylerinde
başlayan küçük çaptaki sanayileşme hareketi, kısa bir zaman içerisinde şehir merkezine
kayarak daha modern sistemlerle çalışan işyerleri konumuna gelmiş ve Düzce sanayisinin
lokomotifi olmuştur. Orman ürünleri sektörü 1990'lı yıllara ulaşıldığında, Düzce'nin
lokomotifi olacak ve sektörün imalatı ülke genelinin yaklaşık %17'sine ulaşacaktır.
Özellikle 1960 yıllarında sanayileşme hareketinin hız kazanması istihdam
olanaklarını arttırmış aynı zamanda ticaret hayatında gerçekleşen canlılık, Düzce Ticaret
ve Sanayi Odası'nın kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası'nın kuruluşu, devrin belediye Başkanı Afer Tütüncüoğlu, Başkan Vekili İrfan
Kazukoğlu, üyeleri Zekeriya Altan, Mahmut Tekin ve Hilmi Kuyumcu tarafından 20
Nisan 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. Odanın kurulması ile birlikte Düzce'de daha hızlı
bir sanayileşme başlamıştır. 1976 yılında teşvikler konusunda pilot bölge haline gelen
Düzce 'de 75 firmaya yatırım teşvik belgesi verilmiş, 1979-1980 yıllarında büyük
çoğunluğunun İstanbul merkeze kayıtlı olduğu firmalar ile otomobil yan sanayi, tarım
makineleri, inşaat malzemeleri, tarım ilaçları ve benzeri sektörlerde faaliyet gösterilmeye
başlanılmıştır. Bu arada Düzceli sanayicilerde teşviklerden faydalanmış ve tarım
ürünlerinin İşlenmesi ile ilgili sektörlerde yatırımlar yapmışlardır.
1977-2003 yılları arasında hizmet vermekte olduğu binasından, Eylül 2003 de
tamamlanmış olan mevcut hizmet binasına taşınmıştır. Mevcut hizmet binasının
2.Katında üye işlemleri,3.katında yönetim ve meclis salonları, 4.katında Toplantı Salonu
yer almaktadır. TSE ve DEİK Mahalli Temsilciliği de Odamızda hizmet vermektedir.
www.duzcetso.org.tr
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Tehditler
1. İstanbul'a yakınlığın bazı durumlarda dezavantaj yaratması,
2. Mevcut durumda nitelikli eleman arayışının devam etmesi,
3. Üyelerle iletişim sorunun çözülememesi,
4. Bir kısım üyelerimizin devlete borçlarından dolayı faaliyetlerini sürdürememe
noktasına gelinmesi,
5. Üyelerimizin gelişen teknolojiye uyum sağlayamaması,
6. Birçok üyenin web sayfasının ve e-posta adresinin olmaması,
7. Üyelerin eğitim, danışmanlık ve diğer oda etkinliklerine ilgisizliği,
8. Üyelerin dış ticarete önem vermemesi,
9. Düzce'de Gümrük İl Müdürlüğü'nün olmaması Düzce'nin dış ticaret ili olmadığı
imajını yaratıyor olması,
10. OSB'lerin otoban bağlantısının olmaması,
11. Kümeleşme çalışmalarındaki yetersizlik,
12. Mevzuatların takip edilmemesi ve bu konudaki bilgisizlik.

4 GELECEĞE BAKIŞ
4.1 Misyon Bildirimi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın misyon ifadesi aşağıda sunulmuştur.
MİSYONUMUZ;
Üyelerimize daima doğru, güler yüzlü, hızlı ve güvenilir hizmet vermek, üye
memnuniyetini en ön planda tutmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve
yaygınlaştırmak, özellikle KOBİ'lerimizi kendilerini geliştirmeleri için sürekli eğitmek,
görüşlerine saygı duyulan, güvenilir ve seçkin bir kurum olmaya devam etmektir.

29

info@duzcetso.org.tr

DÜZCE TSO 2013-2016 STRATEJİK PLANI

DÜZCE TSO 2013-2016 STRATEJİK PLANI

Odamızda 2004 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuş, 2007 yılında
TOBB Oda Akreditasyon Sistemine dahil olmuş “Akredite Oda” konumundadır. Odamız
İki ayda bir Aylık Faaliyet Bülteni yayınlamaktadır. ICC (International Chamber Of
Commerce ) ve TATSO (Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası) üyesidir. Doğu Marmara
Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş . ve TR 42-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA) yönetim kurullarında Odamız temsil edilmektedir.

Fırsatlar
1. Bilgi teknolojilerinden faydalanma,
2. Genç ve dinamik personel kadronun uygun eğitimlerle gelişme imkanı,
3. Farklı ulusal ve uluslar arası eğitim programlarında yer alma,
4. Düzce'nin Teşvik Kanunu kapsamında olmasının verdiği ayrıcalık ve yeni
yatırımlarda tercih edilen bölge olması,
5. Odada DEİK, TSE, AB gibi temsilciliklerin olmasına bağlı olarak, üyelere ilgili
alanlarda daha iyi hizmet verme imkanı,
6. Bölgede iki OSB ve Teknopark'ın kurulmuş olması ve bunun getirdiği olumlu
etki,
7. Üye firmaların bir bölümünün daha eğitimli yeni nesile geçmesi ve bunun
getirdiği dinamik etki,
8. Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları'nın aktif çalışmalarından dolayı yaratılan
sinerji,
9. Yeni ve gelişen sektörlere hizmet vermesi,
10. Düzce'nin İstanbul ve Ankara'ya yakın mesafede olması ve çok güçlü lojistik
merkezi olması yolunda ilerlemeler,
11. Güçlü lobi faaliyetleri ve üst düzeydeki yetkililere ulaşmadaki etkinlik,
12. Keşfedilmemiş doğa güzellikleriyle ciddi bir turizm potansiyeline sahip olması,
13. Yeni yatırımlarla beraber bölgenin ihracat potansiyelinin artacak olması,
14. Nitelikli işgücü haline gelecek ve girişimci olabilecek genç nüfusunun olması,
15. Farklı etnik kültüre sahip grupların oluşturduğu renkli mozaik.

www.duzcetso.org.tr
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3.1.2. İlin Sanayi Yapısı
Düzce, 1999 yılında yaşanan depremlerin yıkıcı etkisini dramatik bir şekilde
yaşamıştır. Aynı yılın sonunda il statüsüne geçmiş olması nedeniyle yeni bir sürece
girmiş, kent yaşamı da kökten bir değişikliğe uğramıştır.
İlin mevcut sanayisi özellikle Düzce-Kaynaşlı merkezli ikinci deprem sonrası ciddi
hasara uğramış, üretim kayıpları ve dolayısı ile işsizlik önemli seviyelere ulaşmıştır.
Düzce, yaralarını tam anlamı ile sarabilmek için Şubat 2004 de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5084 sayılı Yatırım Teşvik Kanununu beklemek zorunda kalmıştır. İlgili
Kanun'un yayımlanması ile birlikte, kapsama giren illerin arasında coğrafi olarak en
avantajlı il olma niteliğinin de etkisi ile derhal ön plana çıkmış, yatırımcıların yoğun ilgisi
ile karşılaşmıştır.
1996 yılında kurulmuş olmasına rağmen küçük bir bölümünün tahsis edilebildiği ve
sadece 1-2 fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi hemen hemen
dolmuştur. Şu anda her iki Organize Sanayi Bölgesindeki 70 fabrikada yaklaşık 7.000 kişi
istihdam edilmektedir.
19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni teşvik
sisteminde de Düzce 4. Bölge avantajlarına sahiptir ve her ne kadar çok geniş sanayi
parselleri bulunmamasına rağmen, Düzce önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya
devam etmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri hakkında verilen bu bilgi bir durum tespiti yapmak için
verilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri dışında da önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
Aşağıda verilen tablo yatırım teşvik kanununun etkisini daha çarpıcı şekilde ortaya
koymaktadır.
5084 sayılı Kanunun yayımlanması ile birlikte, Düzce ilinde gerçekleştirilen
yatırımlar ihracat artışına önemli bir ivme kazandırmıştır, 2004 yılı sonunda şirket
merkezleri Düzce'de bulunan ihracatçı firma sayısı 72 iken, 2012 yılı sonunda bu rakam %
55 artış göstererek 111'e ulaşmıştır; 2005 'de 41.759 (Milyon) Amerikan Dolar Düzce Yıllık
İhracatı 2012 yılı sonu itibari ile % 106' lık bir artışla 86.258 (Milyon) Amerikan Dolarına
ulaşmıştır. Bu rakamlar sadece merkezi Düzce'de olan firmalara aittir, göreceli olarak hızlı
bir artış sağlayan, şirket merkezi Düzce dışında olup, Düzce'de üretim yapan firmaların
rakamları hariçtir. Merkezi Düzce dışında bulunan firmalar bu hesaba dahil edildiğinde 1
Milyar Amerikan Dolarını aşan bir rakam ile karşı karşıya kalırız. En çok ihracat yapılan
kalemler ise kauçuk sızdırmazlık fitilleri, spiral çelik boru, tekstil ürünleri, iç fındık,
otomotiv yan sanayi ürünleri, kaplama ve parke sanayi ürünleridir.
9
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İstihdam açısından öne çıkan sektörler tekstil, oto yan sanayi, orman ürünleri
sanayileridir. Bu sektörler, sanayi alanındaki istihdamın neredeyse yarısını
sağlamaktadırlar. Son teşvik yasasından sonra özellikle kombi ve kombi ile ilgili yan
ürünlerin üretildiği ısıtma sektörü konusunda önemli yatırımlar yapılmıştır. Hizmet
alanına bakılırsa “Çağrı Merkezleri” konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
Düzce keşfedilmemiş doğa güzellikleri ile önemli bir cazibe merkezi olmaya aday bir
ildir. Büyük metropollere olan yakınlığı bu özelliğini daha da ileri taşımaktadır. Özellikle
eşsiz güzellikteki yaylalar için gerekli alt yapı sağlanırsa önemli turizm yatırımları
gerçekleştirilebilir. Çok verimli toprağa sahip olması alternatif organik ürünler
yetiştirmek için bir potansiyel oluşturmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGE SAYISININ YILLARA GÖRE DAĞILIMINDA DÜZCE'NİN YERİ
YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TÜRKİYE TOPLAMI

3.203

3.543

2.647

4.505

4.618

4.365

DÜZCE

43

30

25

29

36

48

YÜZDE ORAN

1,34%

0,85%

0,94%

0,64%

0,78%

1,10%

Zayıf Yönler
1. Üyelerin kendilerini geliştirme çabalarının beklenen düzeyin altında olması,
2.
Nitelikli personel üzerindeki iş yükünün fazla olması,
3. Üyelerin ulusal ve uluslar arası etkinliklere ilgisinin zayıflığı,
4. Önemli üyelerin bir kısmının merkezinin Düzce'de olmaması,
5. Üyeler arasında işbirliğinin ve ortak hareket etmenin yetersizliği,
6. Oda'nın veri toplamak için düzenlediği çalışmalara üyelerin yardımcı olmaması
ve anketlere ilgi göstermemeleri,
7. Birçok üyenin iletişim bilgisi vermemesinden dolayı üyelere ulaşılamaması,
8. Üyelerin Oda'nın internet sayfasını takip etmemeleri,
9. Hizmet binasının gelişen üye profili ve fazlalaşan iş yükü karşısında yetersiz
olması.

DÜZCE İÇİN ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGE SAYISININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

www.duzcetso.org.tr

10. Teşvikten sonra bölgede gelişen ve çeşitlenen sektörlerin üye yapısını
güçlendirmesi,
11. Sürekli gelişime ve kalite yönetimine önem vermek,
12. Proje yapma kültürünün alt yapısının oluşması,
13. Yerel ve ulusal etkinliklere etkin katılım,
14. Bölgedeki diğer Oda'larla ve kuruluşlarla işbirliğinin olması,
15. Oda'nın pozitif bir imajının olması,
16. Düzce'nin 2004'den beri Teşvik Kanunu kapsamında olması ve üyelerin bundan
faydalanması,
17. Düzce Üniversitesi ile işbirliğinin güçlü olması

10
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YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMINDA DÜZCE'NİN YERİ (SABİT YATIRIMA GÖRE)
YIL

YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TÜRKİYE
TÜRKİYE
29.264.775.540
34.152.392.441 36.310.732.400 70.513.432.206 58.084.374.552 57.771.000.000
29
TOPLAM
TOPLAM

DÜZCE DÜZCE

1
156.144.774

132.168.168

251.887.295

321.051.659

343.125.854

474.000.000

YÜZDE
ORAN YÜZDE

0,53%

0,39%

0,69%

0,46%

0,59%

0,59%

ORAN

3.4. GZFT (SWOT) Analizi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın paydaşları olan kurum, kuruluş ve bireylerle ile
yapılan görüşmeler neticesinde, öneriler dikkate alınıp, değerlendirilerek Odamızın güçlü
ve zayıf yönleri tespit edilmiş, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir.
Güçlü Yönler
1. Odanın 53 yıllık kurumsal deneyime sahip olması,
2. Hedefleri gerçekleştirmede yeterli mali yapı,
3. Genç, dinamik ve yeniliklere açık kadronun olması,
4. Oda olarak bölgedeki diğer kurumlarla yakın işbirliğinin ve uyum içinde
çalışmanın olması,
5. Güçlü teknolojik bir alt yapının olması ve odanın sürekli yeni teknolojilere açık
olması,
6. Hizmet anlayışında kaliteye ve sürdürülebilirliğe önem vermek,
7. Konum olarak kolay ulaşılabilir merkezi bir yerde olmak,
8. Düzce'yi ilgilendiren birçok konuda Oda'nın görüşlerine önem verilmesi,
9. Odamızın Girişimcilik ile ilgili aktif çalışması ve girişimciliği sürekli
desteklemesi ve özendirmesi,

DÜZCE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (SABİT YATIRIMA GÖRE)

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMINDA DÜZCE'NİN YERİ (İSTİHDAMA GÖRE)

YIL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TÜRKİYE
158.978 149.797 101.183 161.488 132.209 149.498
TOPLAM
DÜZCE
3.850
1.414
1.452
1.219
562
3.461
YÜZDE
2,42%
0,94% 1,44% 0,75% 0,43% 2,32%
ORAN
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DÜZCE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (İSTİHDAMA GÖRE)

-

3.1.3. İlin Ticaret Yapısı
İlin özellikle yeni yatırımlar alması dolayısıyla, çalışan nüfusun artması ve daha fazla
gelire sahip olması piyasadaki talep dengelerini değiştirmiş, ayrıca artan nüfusun da
ihtiyaç talebi ticari alanlarda yeni yatırımların önünü açmıştır. Özellikle 2010-2012
döneminde Odamıza kayıt yaptıran ticari firmaların sayısında önemli artışlar göze
çarpmaktadır. 2012 yılında 2009 yılına göre kurulan ticari firma sayısı % 55-60 oranında
artış göstermiştir.
İlimizde SGK kayıtlı işletme sayısı 2012 yılı itibariyle yaklaşık olarak 2.808'dir. Bu
işletmelerde toplam çalışan sayısı yaklaşık olarak 48.034'dür.

DÜZCE'DE KURULAN FİRMA SAYISI (YILLARA GÖRE)

www.duzcetso.org.tr
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Dış Paydaşlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KOSGEB
Özel ve Resmi Bankalar
T.C.Düzce Valiliği ve İl Müdürlükleri
Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri
Düzce Belediyesi
T.S.E.
Düzce Üniversitesi
Düzce'deki Bazı Okullar
TOBB ETÜ
Düzce Ticaret Borsası
Akçakoca TSO
Diğer Bölge Oda ve Borsaları
Gümrük Müdürlükleri
İGEME
DEİK
İhracatçı Birlikleri
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
TAPDK
İl ve İlçe Seçim Kurulları
Diğer Meslek Odaları
info@duzcetso.org.tr
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DÜZCE İLİ YILLARA GÖRE BANKACILIK BİLGİLERİ

Üyeler ve Yararlanıcılar
- Oda Üyeleri
- Diğer yararlanıcılar

-

İç Paydaşlar
Oda Personeli
Meslek Komiteleri
Oda Meclisi
Oda Yönetim Kurulu
Hukuk Müşavirliği
Odamız Bilirkişi ve Eksperleri
Genç Girişimciler Kurulu
Kadın Girişimciler Kurulu

www.duzcetso.org.tr

3.1.4. İlin Dış Ticareti
Düzce'nin gelişen ekonomisinde ihracatın önemli bir yeri vardır. İhracat verilerine
göre 2012 yılında Düzce'nin bütün sektörlerde toplam ihracatı 101.669.000,00 Amerikan
Doları'dır.
DÜZCE İLİ YILLAR BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI (1000 ABD Doları)

*Bu veriler sadece şirket merkezi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan firmaların
ihracat rakamlarını kapsamaktadır.
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DÜZCE İLİ YILLAR BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI (1000 ABD Doları)

Kuruluş Nevilerine Göre Üye Sayıları (Mart 2013)

SEKTÖRLER BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 ABD Doları)*

KURULUŞ NEVİLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI (Mart 2013)

*Bu veriler sadece şirket merkezi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan firmaların ihracat rakamlarını
kapsamaktadır.

2012 YILI SEKTÖRLER BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 ABD Doları)

www.duzcetso.org.tr
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ÜLKELER BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 ABD Doları)*

ODA PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI (Mart 2013)

3.2.5. Donanım Durumu
Odamızda aşağıda belirtilen makine ve ekipmanlar mevcuttur.
1. 1 adet Server
2. 15 adet bilgisayar
3. 3 adet laptop
4. 23 adet yazıcı
5. 2 adet fax-yazıcı-tarayıcı
6. 1 adet fotokopi makinesi
7. 1 adet projeksiyon cihazı
8. 1 adet güç kaynağı
9. 1 adet jeneratör

3.3. Paydaş Analizi
Paydaşlar, odamızın faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan
veya dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi,
grup veya kurumlardır.
Paydaşlarımızı, üyeler ve yararlanıcılar, iç ve dış paydaşlar olarak aşağıdaki gibi
sınıflandırılabiliriz.
Üyeler ve Yararlanıcılar: Odamızın hizmetlerini alan, kullanan veya bunlardan
yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Odamızın eğitim seminerlerine katılan kişiler,
Odamızdan ekspertiz raporları talep eden kişi ve kurumlar yararlanıcılar olarak
değerlendirilebilirler.
İç Paydaşlar: Odamızdan etkilenen veya odamızı etkileyen odamız içindeki kişi, grup
veya(varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Odamız çalışanları, yönetim kurulu başkanı ve
yönetim kurulu üyeleri, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaşlar: Odamızdan etkilenen veya odamızı etkileyen odamız dışındaki kişi,
grup veya kurumlardır. Oda faaliyetleriyle ilişkisi olan, TOBB, yakın ilişkide
bulunduğumuz diğer oda ve borsalar ve bazı kamu ve özel sektör kuruluşları dış
paydaşlara örnek olarak verilebilir.
www.duzcetso.org.tr
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*Bu veriler sadece şirket merkezi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan firmaların ihracat rakamlarını
kapsamaktadır.
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2012 YILI ÜLKELER BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 ABD Doları)

3.2.4. İnsan Kaynakları Yönetimi
Odamız hizmetleri, 7'si bayan,10'u erkek 17 personel ile yürütülmektedir. 7 personelimiz
üniversite mezunu, 10 personel lise ve dengi okullar mezunu bulunmaktadır. Oda
personelinin taşıması gereken nitelikler ve görev tanımları Kalite El Kitabımızda (KEK)
belirtilmiştir. Personelin İşe Alım Prosedürü yürürlüktedir. Personel Performans
Değerlendirme Sistemi kurulmuştur, Yıllık Personel Eğitim Planı dahilinde personelin
eğitimleri düzenlenmekte, yılda en az bir yada iki kez iki günlük kapsamlı kişisel gelişim
eğitimi verilmekte, TOBB ve benzeri kurumların düzenlediği eğitimlere ve seminerlere
ilgili personellerin katılımı mutlaka sağlanmaktadır. Her yıl Personel Memnuniyet
Anketleri düzenlenmekte personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Yönetim
şekli personelin görüş ve önerilerini dikkate alan dinamik bir anlayışı desteklemektedir.
Her yıl düzenli olarak Personel Performans Değerlendirme Anketleri düzenlenmekte ve
sonuçlar bizzat personelimiz ile paylaşılmaktadır. Yeni istidam edilen personellere
oryantasyon eğitimi verilmektedir.

3.1.54. İlde Öne Çıkan Yatırım Alanları
Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar
Yurt içi ve yurt dışından, kimyasal atığı bulunmayan ya da yüksek maliyetli arıtma tesisi gerektirmeyen, yüksek
teknolojili ve katma değer yaratabilecek tüm yatırımlar, Düzce'nin avantajlı konumu dahilinde gerçekleştirilebilir.
Bu yatırımlar;
·
Oto Yan Sanayi
·
İç ve Dış Giyim Sanayi
·
Orman Ürünleri Sanayi
·
Fındığın Hammadde Olarak Kullanılabileceği Sektörler

·
·
·
·
·

ODA PERSONELİ EĞİTİM DURUMU (Mart 2013)

Potansiyeli Değerlendirmeye Yönelik Yatırımlar
Turizm Tesisleri Yatırımları
İlaç AR-GE Yatırımları
Teknik Tekstil
Organik Ürün Üretim Yatırımları
Diğer Alternatif Yatırımlar

www.duzcetso.org.tr
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3.2.3. Mali Yapı
Odamız, Oda Meclisimiz tarafından onaylanan bütçe dahilindeki harcamaları, kabul
görmüş muhasebe standartlarına göre yapılan işlemlerle takip etmekte, zamanında ve
doğru mali bilgi akışı kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Mali kaynakların kullanımında
verimlilik ve yararlılık esas olarak alınmaktadır.

2012 YILI ÜLKELER BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 ABD Doları)

3.2. İç Çevre Analizi
3.2.1. Kurumsal Yapı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 24 meclis üyesi, bunlar arasından seçilen 7 Yönetim Kurul
üyesi ile 17 personelden teşekkül etmiştir. Odamız, 1 başkan, 2 başkan yardımcısı olmak
üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi tarafından yönetilmektedir. Genel Sekreter, genel
sekreter yardımcıları ve diğer birimler odanın idari işlerini yürütmektedir. Odamız
iştirakleri, paydaşları ve tedarikçileri ile sürdürebilirliğini devam ettirmektedir.
Yönetim Kurulumuz misyon ve vizyon beyanlarını deklare etmiştir. Sürdürülebilir
gelişim ve iyi yönetim taahhüttünü ilke edinmiştir. Yönetim Kurulumuz, tüm
işlemlerinde 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,
ilgili tüm yönetmelikler, tebliğler ve tüzüklere uygun şekilde hareket eder. Organizasyon
şeması Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanmış ve görev tabloları açık ve net şekilde
belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Oda Meclisi ve Meslek Komiteleri toplantıları ilgili Kanun
ve Yönetmeliklerde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmekte, tutanaklar ve kararlar
muntazam şekilde tutulmaktadır.
Odamız Genel Sekreterliğe bağlı 8 birim tarafından görevlerini yerine getirmektedir. Bu
birimler; “Oda Sicil Müdürlüğü”, “Ticaret Sicil Müdürlüğü”, “Kapasite-Ekspertiz
Müdürlüğü”, “Dış Ticaret”, “Muhasebe”, “TAPDK Belgeleri-Sigortacılık”, “Basın Yayın”,
“KGK-GGK Sekretaryası”dır.
Kuruluşumuza ait arsa, bina ve araç envanterleri aşağıdaki gibidir.
-
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Düzce Yimpaş Mevkiinde 3.637,60 m2 arsa
Kültür Mah.Süleyman Kuyumcu Caddesi No :13'de 3.ve 4 Katlar
Kültür Mah.Süleyman Kuyumcu Caddesi No :11'de 4 Katlı Hizmet Binası
Bir makam aracı, bir hizmet aracı ve 17 kişilik minibüs
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DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS KURULU ÜYELERİ

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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