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2014 YILI 

STRATEJİK PLAN BAZLI FAALİYET RAPORU 
 
Üyelerimize Kesin Fayda Sağlayacakları Hizmetler Sunarak Kurumsal Etkinliğimizi ve 

Verimliliğimizi Artırmak 

 

1.1 Üyelerimiz ihtiyaçlarını, sorunlarını ve mevcut durumlarını araştırmak, analiz etmek ve tespit 

etmek. 

 

BÖLGE VE SEKTÖR SORUNLARI ARAŞTIRMA RAPORU 

 

A. BÖLGE SORUNLARI 

 Şehrimizdeki teşvik imkânları genişletilmeli ve yeni yatırımcıların şehrimize 

kazandırılması(29) 

 Şehrimizin kanayan yarası Tren yolunun şehrimize biran önce kazandırılması(18) 

 Üniversitenin yapılaşması ve daha etkin bir rol üstlenmesi(3) 

 Sağlık sorunlar ve anjiyo ünitesi eksikliği 

 Organize Sanayinin daha aktif hale getirilmesi, gelişmesi, eksikliklerinin analiz 

edilerek çözülmesi ve büyümesi (23) 

 Sanayi sitesinin daha çalışır hale getirilerek canlandırılması(15) 

 Odamızın birlik ve beraberliği artıracak toplantı ve organizasyonları daha çok 

yapması(7) 

 Şehir merkezi ve OSB arasında ulaşım sorununun çözülmesi 

 Hammadde sıkıntısı 

 Milletvekilleri dolayısıyla hükümetle sıcak ilişkiler kurarak Kırşehir’e yatırım 

yapılmasını sağlamak 

 TSO üyelerine özel kimlik çıkarılmalı 

 İstihdam destekleri ve destek süreleri(2) 

 Yatırımlarda mevzuat kolaylığı sağlanmalı 

 Sanayileşmiş illere tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi 

 Firmalara yönelik durum tespiti yapılması 

 Dış ticarette devlet desteğinin artırılması 

 Hayvancılık sektöründe markalaşma 

 Teknoloji ağırlıklı işlerin takibi 

 Ticari geziler etkinlikler düzenlenmesi 

 Sosyal aktivitelerin artırılması 

 Yatırımlar için dışarıdan gelecek yatırımcılara yardımcı ve her türlü idari konularda 

yol gösterici çalışmalar(3) 

 Yerli yatırımcılar konusunda üstün rol oynamak 

 Eğitimde lider şehir olmanın sağlanması 

 Siyasi otoritenin sektörle ilgili seçim taahhütlerinin takibi 

 Belediye ile olan sorunların çözümü(3) 

 Belediye ile iletişimin daha iyi olması(3) 

 Proje yazman ve proje yönetimi, gerekli eğitim ve desteklerin verilmesi(2) 

 Kalite yönetim sistemi 

 İlin tanıtımı(3) 

 İl genel meclisinde temsilci bulunmaması(3) 

 Belediyelerin alacakları kararlarda görüş bildirilmesi 

 Oda üyelerinin Resmi Kurunlar da bilmedikleri konularda odadan bilgi alabilmeleri 

 Üyelere özel kişisel eğitimler verilmesi 



 Sıdıklı köprüsünün biran önce faaliyete geçirilmesinin sağlanması 

 Jeotermal Turizm ve altyapı(11) 

 Tarım(5) 

 Hayvancılık ve seracılık(3) 

 Sanayileşme konusunda destek, koçluk 

 Mevcut yatırımları kurumsallaştırma yolunda bilgilendirme 

 Şehrimizde yatırım planlama için siyasi gruplarla çalışma yapılması(2) 

 İnsanların sorunlarına duyarsız kalınmaması 

 Personel sıkıntısı(8) 

 Mesleki eğitim(2) 

 Otopark sorunu(8) 

 Kredi teşviklerinin daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, kredilerin daha düşük faiz 

oranlarına düşürülmesi ve tanıtımının iyi yapılması(6) 

 Tarımsal yatırımların ve Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi(3) 

 Markalaşma 

 Ahiliğin tanıtımının yapılarak şehrin tanıtımının sağlanması(11) 

 Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin icraatlara yönlendirilmesi(2) 

 İhale yönetimi ve kanunlarda değişiklik sağlanması 

 Gerekli çalışmalarla konferans, seminer ve çalış taylar yapılarak ortak akıl birliği 

oluşturulması 

 Şehrin yapısının tarihi bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak öneriler geliştirerek 

belediye ile ortak çalımsak. 

 Yöremizde üretilen ürünlerin pazarlanmasında bölgede faaliyet gösteren parlama 

firmalarından destek alınması 

 Belediyenin sık sık yapmış olduğu plan değişikliklerinin önüne geçilmesi 

 Firmalarla iletişimin artırılması(2) 

 Zorda olan firmalara oda desteği sağlanması 

 Tarih ve kültür turizm i için gerekli çalışmaların yapılması(8) 

 Üye sayısının artırılması yasal olarak üye olması gerekenlerin zorlanması 

 Şehir merkezindeki trafik ve park sorununun çözülmesi(4) 

 Danışmanlık sistemleri 

 Küçük ölçekli işletmelere destek verilerek yakından takip edilmesi 

 Profesyonel teknik alt yapı 

 Oda üyelerine özel kampanyalar Ticaret odasının iş yönlendirmesi 

 İş sağlığı güvenliği eğitimi (2) 

 Büro sıkıntısı 

 Bürokratik işlemler(4) 

 Kurumsallaşma(1) 

 Eğitim (3) 

 Pazarlama(5) 

 Ekonomi 

 İletişim, Örgütlenme 

 Entegrasyon 

 Aynı işi yapan firmalarda fiyat sabitlemesi yapılmalı 

 Ticaret mevzuatı 

 Kişisel yatırım ve sıcak para kullanılması ile ilgili bilgilendirme 

 STK’ ların özel ve tüzel kişilikleri destekleme ve olası sorunlarda yardımcı olması 

 Yatırımlarda proje yardımı sağlanması 

 Yeni girişimcilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi 

 Ticari kapasite düşüklüğü ve ticaretin geliştirilmesi (2) 

 Otoban 

 Sanayi kuruluşlarındaki yetersizlik(2) 



 İşsizlik(15) 

 Yeterli iş sahaları oluşturmak 

 Yapılacak yatırımlara daha fazla öncülük etmek 

 Teknolojik yatırımlara destek vermek 

 Sosyal alanlar için gerekli imkanların yetersizliği 

 Kadın girişimcilerin yetersizliği 

 Kırşehir esnafının müşteri ile iletişim problemi(3) 

 İletişim konusunda kurs ve seminerler düzenlenmesi 

 Kırşehir esnafının tükenmişlik sendromu 

 Çalışanların sorunlarının analiz edilerek çözülmesi 

 Su sorunu (arıtma sistemleri) 

 Hızlı iletişim 

 Gelişim ve AR-GE süreçlerinin olmaması(2) 

 Bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması 

 Termal tesislerin sayısının artırılması(3) 

 Yerel kaynakların gün yüzüne çıkarılması 

 Dayanışma ve ortaklık konularında çalışmalar 

 Resmi dairelerde Kırşehir de faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin tercih 

edilmesinin sağlanması(3) 

 Kırşehir bölgesinde genel olarak kurumların mevzuat çerçevesinde alım ve ihale 

yapılması için gerekli çalışmaların yapılması(3) 

 Kurumlarda ayrımcılığın önüne geçilmesi(2) 

 Sektör denetimleri yapılması(2) 

 Müşteri yanıltma(2) 

 Aynı işi yapan iş yerlerinde belli bir standart sağlamak(2) 

 Dedikodu ile meslektaşların karalanması(2) 

 İletişime önem verilmesi(4) 

 Üyelerin kurumlardaki sorunlarına odanın destek eksikliği 

 Üyeler arasındaki iletişim eksikliği 

 Fuarlara iştirak etmek(2) 

 Üyelerin banka kredilerinde uzun vade ve düşük faizli kredi sağlamak 

 Üniversiteye destek verilmesi(2) 

 Şehirleşme(2) 

 Belediyenin ticari sahaları genişletmesi 

 Sanayici ve işletmecilerin imkânlarının geliştirilmesi 

 Üyeleri ve halkı seminerler ve paneller yaparak bilgilendirme 

 Kırşehir’in ekonomi ve yönetiminde katkı sahibi olma(2) 

 Yönetim ve organizasyonlara üyelerin aktif katılımının sağlanması 

 Yurt dışı tur gezileri 

 Halkımızı hazır tüketim toplumundan üretim toplumuna yönlendirmek 

 Alt yapı sorunlarını çözmek 

 Yeni gelişen teknolojilerle ilgili daha çok aktivite yapılması 

 Şehir planındaki değişiklik ve revizyonlarla ilgili meslek kuruluşlarının 

bilgilendirilmesi 

 Şehrimize gelen küçük işletmelere destek verilmesi ve genel anlamda küçük 

işletmelerin desteklenmesi 

 

 

 

 

 

 



B. SEKTÖR SORUNLARI 

 Kalifiye personel (31) 

 Altyapı sorunları 

 Dış ticaret elemanı yetiştirilmesi 

 Tanıtım Organizasyon ve Fuar ve fuarcılık hizmetleri(4) 

 Danışmanlık hizmetleri 

 Haksız rekabet (10) 

 Kaçak ve Kayıt dışı işlemlerin takibi ve önleme çalışmaları(6) 

 K belgeleri ve taşıma sektöründeki belge sorunu(10) 

 Emniyet ile olan sorunların çözümü 

 Bürokratik engellerin kaldırılması 

 Oto gaz sektöründe iş güvenliği yasasıyla beraber getirilen Otogaz Sorumlu 

Mühendis uygulaması bize ilave yükümlülükler getirmektedir. Zaten düşük kar marjı 

ile çalışan sektörde aylık bin, bin beş yüz lira gibi bir parayı hiç yere ödemek 

istemiyoruz(3) 

 Arsa proje ve tadilat proje bedelinin belirlenmesi 

 Küçük firmaların büyük firmalara karşı desteklenmesi 

 Şantiye şefliği uygulamasının pratikte hayata geçmesi 

 İlimizin eğitim alanındaki başarısı öne çıkarılıp gelecek yıllarda devamının 

sağlanması için çalışmalar yapılması 

 Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları eğitim kutlamalarına öncülük ederek 

geleneksel hale getirilmeli 

 Yapı denetim firmalarının çok katı uygulamaları(3) 

 İhale konuları 

 Fiziki para transferi alışkanlığının düşünülerek EFT ve internet bankacılığına 

alışkanlığın artırılması gerekmektedir. 

 Büyük marketlerin şehir dışına çıkarılması. 

 Kuyumculuk sektöründe fiyat istikrarı ve güvenlik sorunu 

 Valilik ile olan sorunların çözümü 

 Hammaddeye uzaklık sorunlarının çözülmesi 

 Üretim çeşitliliğinin sağlanması(2) 

 Sektörel bazda bilgilendirme çalışmalarının yapılması (Kuru tarımdan sulu tarıma 

geçişin teşvik edilmesi ) 

 Hizmet sektöründe kalitenin yükseltilmesi(2) 

 Tedarikçiliğin geliştirilmesi 

 Aynı işi yapan birçok firma olması ve bunlardan birçoğunun atıl durumda olması 

 Ölü yatırımlar 

 Girişimcilik 

 Sanayi kültürü 

 Yeni imar sahalarının açılması(2) 

 Tahsilat sıkıntısı 

 Taşeron yasasının düzenlenmesi 

 İşçi eğitimleri 

 Yeni yatırımcılara arsa ve proje desteği 

 Pazarlama eğitimleri 

 Üyelerin bilgilendirilmesi 

 Et entegre tesisi üzerine yatırımcı araştırması yapmak 

 Meslek gruplarından üyelerin bir araya gelerek yeni yatırımlar yapmasını sağlamak 

 Sera olmaması 

 Belediyenin imar uygulamalarında standart davranmaması 

 İnşaat sektöründe çalışanların genel eğitimsizliği 

 Çevre şehircilik il Müd.ve yapı denetim firmaları arasında iletişim eksikliği(3) 



 Sektörde fiyatların yüksekliği (akaryakıt sektörü)(2) 

 Alternatif ürün kullanımıyla oluşan haksız rekabet(akaryakıt sektörü) 

 Elektrik kesintilerinin çok sık yaşanması(3) 

 Fiyatlardaki dengesizlik(4) 

 Şantiye yönetimini reel olması 

 Yapı denetim firmalarının daha esnek olması 

 Sigortacılık mesleği ile uğrasan acentelerin Nevşehir örneğinde olduğu gibi bir çatı 

altında toplanması ve rekabeti önleyerek piyasada istikrarı sağlaması. Bununla 

birlikte şehrin belli bir kesiminde sigortacıların bir alanda toplanmasının sağlanması 

 Eğitim yatırımlarına teşvik sağlanması 

 Özel okullar için arsa tahsisi yapılması 

 I mei ile kullanılan telefon sahiplerinin mağduriyeti 

 Grey denilen resmi distribütör harici ithal edilen ve kaçak getirilen telefonlar 

 Belediye tarafından şeffaflık ve eşitlik sağlanması 

 İmar sorunu(3) 

 Kentsel dönüşüm uygulamalarında Belediyenin katkı sunması(2) 

 Odaların yetersizliği, siyasallaşma 

 İnşaat sektöründe daire fiyatlarının yükselmesine sebep olan arsa fiyatlarının inşaat 

firmaları bir araya getirilerek sorunun çözümünün sağlanması(2) 

 Eğitim sektöründe devlet okullarının özel sektör gibi çalışmasının önlenmesi 

gerekliliği 

 Haritacılık anlamında müteahhitlerin bilinçlendirilmesi 

 Eğitim teşviklerinin kulanım kolaylığı 

 Kredili satışlarda tek çekim veya taksit sayılarının düşürülmesi satışları olumsuz 

etkilemekte 

 Sendika dernek cemaat gibi gayri resmi iş yapan kurum ve kuruluşların önlenmesi 

konusunda kamuoyu oluşturulmalı ve resmi kurumlara baskı yapılarak bunun önüne 

geçilmeli 

 Cihaz satışlarında (telefon) garantiye giden ürünlerin tüketici mahkemesinde satıcı 

firmaya mal edilmesi, oysa ürün firmaya ait olduğu için direkt olarak üretici firmaya 

hakem heyeti ürünün üreticisine karar vermelidir. Buradaki mağduriyetin giderilmesi 

gerekmektedir. 

 Profesyonel ticaret yönetimi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması 

 Süreklilik ve istikrar 

 Kurumsal yapı için hazırlıklar ve geçiş işlemleri 

 Yeni otogar bilet satış ofislerinin adil bir şekilde satışa sunulması 

 Sigortacılık için meslek kurulusu olmaması 

 Hayvan hastalıklarıyla mücadele 

 Maliyetlerin yüksekliği ( yem fiyatları) 

 Gümrükleme olmaması 

 Fiyat analizi 

 Personel temini ve meslek guruplarına yönelik eleman temini için kurslar açmak(3) 

 İşletmelerin kendi sektörlerindeki gelişmeleri takip edememesi 

 Teknik altyapıların sağlanamaması 

 Yazılım ve donanıma yatırım yapılmasının sağlanması 

 Tarımsal ürünlerin pazarlanması 

 Alan kullanımının maksimuma çıkarılması 

 Belediye ve odayla sektör sorunlarının görüşülmesi 

 Dış piyasalardaki durumu tabana yaymak çalışma ve teşvik alanında insanları 

bilgilendirmek 

 Hizmet kalitesinin artırılması 

 Halkı çalışmaya teşvik etmek 



 Hafriyat döküm sahalarının oluşturulması ve sektörde havuz sistemi kurulması 

 İmar sorunu ve binalardaki balkon ve çıkma sorunları(2) 

 Verimlilik artırma faaliyetlerinin devamı 

 Diğer sektörlerle uyumlu ve verimli uygulamalar için bilgilendirme çalışmaları 

 Kaliteli ürünlerin satılmasını sağlamak 

 Sağlıklı ürünlerin kullanımının anlatılması 

 Dışarıdan gelen imitasyon ürünlerin engellenmesi 

 Denetimler yaptırarak tüketicilerin kazandırılması 

 Ucuz malların pahalı satılmasının engellenmesi 

 Reklam desteği olmaması 

 Kurumların sürekliliğinin olmaması 

 Sektörün kuruluş ve devamında karşılaşılan zorluklar 

 Araç ve teçhizat alımında kolaylıklar 

 KOSGEB ve İmgem gibi olanaklardan daha az bürokrasi ile faydalanma 

 Reklam ve promosyon gibi olanaklarda kurumlardan eşit şekilde faydalanabilme 

 Kent ile ilgili konularda görüşümüzün alınması 

 Firma tanıtımı 

 Üye tanıtımı(2) 

 Güven 

 Üyelere iş yaptırma 

 Yatırımın kendi bölgemizden yapılması 

 Destekleme 

 Toplu hareket etme 

 İletişim(2) 

 Sigortacılıkta serbest tarifenin kaldırılması 

 SGK primlerinin yüksekliği 

 Tarımsal desteklerin zamansız olması 

 Paylaşımcılık 

 Fesatlık 

 Şikayet 

 Akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşu 

 Değerlendirme konusunda kalifiye eleman yetiştirilmesi 

 Emlak bilgisayar programı konusunda odanın öncü olması 

 Emlak sektöründe evraklı işlem takibi yapılmasının sağlanması 

 
 

Genel olarak katılımcılarla bire bir yapmış olduğumuz bu çalışmada Kırşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın üyeliği bulunan sektör temsilcileri baz alınmış olup bu çalışma üç ana başlık altında 

toplanmıştır. 

Birinci kısımda “Bölgemizde Çözülmesi Gereken ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

Sorunun Çözülmesinde Aktif Rol Alması Gerektiğine İnandığınız İlk Beş Sorun Nedir?” sorusu 

sorulmuş olup 51 ana başlık altında cevaplar alınmıştır. Bunlardan öne çıkanları; 

*Teşvik imkanlarının geliştirilmesi, 

*Organize Sanayi Bölgesinin daha aktif hale getirilerek Geliştirilmesi ve Büyümesini sağlamak 

*Şehrimizin kanayan yarası Tren yolunun şehrimize biran önce kazandırılması 

*Tarih ve Kültür turizmini daha aktif hale getirmek için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve daha 

aktif hale gelmesini sağlamak, 

*Bölgemizdeki iş gücü açığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

İkinci kısımda “Sektörünüz ile İlgili Çözülmesi Gereken İlk Beş Sorun Nedir?” sorusu sorulmuş ve 

42 ana başlık altında sorunların cevaplandığı görülmüştür. Bunlardan öne çıkanları ise; 

*Kalifiye personel eksikliği, 



*Haksız rekabet koşulları, 

*Kaçak ve kayıt dışı işlerin çokluğu ve bu tür işlerin takip edilmesi ve önleme çalışmalarının 

yapılması, 

*K belgeleri ve Ulaştırma sektöründeki belge sorunları, 

*Sektörde aynı faaliyet dalında iş yapan firmalar arasındaki fiyat tutarsızlığı‘ dır. 

Üçüncü ve son kısımda ise “Bireysel Sorunlar” dikkate alınarak değerlendirmede bulunulmuştur. 

Bunlardan öne çıkanlar dikkate alındığında karşımıza çıkan sonuç aşağıda özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

*Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi konusunda yaşanan sorunlar ve haksızlıklar, 

*Ahilik Haftası Kutlamalarının daha etkin hale getirilerek şehrin tanıtımının daha etkin hale 

getirilmesi ve bununla ilgili çalışmaların daha geniş bir tabanda ve bu tür kutlamalar yapan 

bölgelerden gerekli teknik destek alınarak etkin hale getirilmesi”dir. 

Özetle bölge ve sektör sorunları araştırmasına genel olarak baktığımız zaman bölgemizde ve 

içerisinde bulunan sektörlerle ilgili olarak çarpıcı sonuçlar karşımıza çıkmakla birlikte 

Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere bölgemizde ki hem 

ulusal anlamda hem de yerel anlamda faaliyet gösteren Oda ve Borsalara, Kurum ve Kuruluşlara, 

Sivil Toplum Örgütlerine ve Derneklere birçok sorumluluk düştüğü açıkça gözlenmektedir. 

 

1.2 Kırşehir’de tarım ve madencilik sanayinin gelişmesi için Kırşehir’in yatırım 

olanaklarını araştırmak ve yeni yatırımcılara (ulusal ve uluslararası) Kırşehir’in 

tanıtılması 

 

“Kırşehir İli Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporunun Hazırlanması” Projesi 

 

 
 

 

 
1.3 Yerel ve ulusal kurumlar ile işbirliği şartlarının sağlanması için sürekli iletişim platformları 

oluşturmak, görev alacağımız konuların çözümünde yerel ve ulusal kurumları mobilize etmek. 
 

TOBB da düzenlenen; Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı,70.Genel Kurul 

Çerçevesinde Düzenlenen “İnşaat Kurulu Toplantısı”,TOBB 70.Mali Genel Kurul 

Resepsiyonu ve Kalkınma Ajansları Çalıştayı’na katıldık. 

 

Kırşehir Defterdar’ı Yusuf Balcı’yı,Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’yi,İl Genel Meclis 

Bşk.Şuayip Soysal’i,Kırşehir TŞOF Bşk. Mehmet Tekin’i,Adalet Komisyonu Bşk.Şeyhmus 

Yeşiltaş’ı,Baro Bşk.Av.Mehtap Karaburçak Tuzcu’yu,İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş 

Aydoğan’ı,Garnizon Komutanı J.Alb.Murat Bulut’u, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül’ü, 



Kaman Belediye Bşk.Erhan Talu’yu, AEÜ Rektörü Prof.Dr.Sebati Saylam’ı,Vali Yrd. 

Alaaddin Serdar Polat’ı, Vali Yrd.Fikret Çavuş’u,Vali Yrd. Özkan Demirel’i, Vali Yrd. 

Mehmet Alabacak’ı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şahin’i,Hacıbektaş Belediye Bşk. Ali 

Rıza Selmanpakoğlu’yu,Hacıbektaş Kaymakam’ı Yusuf Güni’yi ziyarette bulunduk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
1.4 Kırşehir’in iş yaşamı ile ilgili tüm organizasyonlara üst düzeyde kurumsal katılım sağlamak, 

üyelerimize ve iş dünyasına yakın durmak, sürekli gündemde olmak. 

 

Fawori Bayii, Serince Çiğ Köfte, Aşıkpaşa Kebap Diyarı Restaurant, Terlikcim Mağazası, 

Erzurum Cağ Kebap Salonu, Kamil Koç, Klas Giyim, Ercan Tıraş Spor Tesisleri ve Cafe 

Açılışı 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
1.5 Üyelerimizin kurumsal gelişimini teşvik etmek ve kurumsal ve bireysel gelişimlerine 

yönelik eğitimler düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek 

 

9-10 Ekim 2014 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 

13 Ekim 2014 KUYAP Projesi Kapsamında Düzenlenen Eğitim Programları 

16-17 Ekim Pazarlama 

20-21-22 Ekim 2014 Dış Ticaret Eğitimi 

27 Ekim 2014 İletişim Eğitimi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Üyelerimizin iş ilişkilerini geliştirmek için iç ve dış ticaret konularında iş seyahatleri 

düzenlemek, piyasa araştırmaları yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek 

 

Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporunun Hazırlanması Projesi 

Adım Adım İhracat – Kırşehir KOBİ’leri İhracat Kapasitesi Analizi Projesi 

 

 
 

 

 
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Kurumsal Yapısını Güçlendirmek  

 

2.1 Yasal şartların kusursuz karşılanması için tüm insan kaynaklarımızın (seçim ile göreve gelen 

organlar ve personel) mesleki yetkinliğini üst seviyeye çıkarmak  

 

 

 

 

2014 Yılında Personelimiz İçin Düzenlediğimiz Eğitimler 

Akreditasyon Süreci Temel Eğitimi 

14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Eğitimi 

Temel Afet Bilinci 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Eğitimi ve Temel Politikalar 

10002 Müşteri Memnuniyeti Standart Eğitimi 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi 

Web Tasarımı Eğitimi 

Yangın Söndürme Tatbikatı 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Mali yeterliliğimizi üyelerimizin talep ettiği tüm hizmetleri karşılayacak seviyeye çıkarmak  

 

MALİ POLİTİKAMIZ 
 

5174 sayılı yasa çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermektedir. Odamız mali yönetimde şeffaflık 

ilkesini benimseyerek, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gelirlerini, üyelerine en yüksek 

faydayı sağlayacak şekilde yönetmeyi ilke edinmiştir. 

 

 

2.3 Üyelerimize ve diğer yararlanıcılarımıza sağladığımız hizmetlerin altyapısını teknolojinin en 

üst seviyede uygulanabildiği bir yapıya kavuşturmak  

 

BGYS kapsamında Server aldık 

Web sayfamızı yeniledik 

 

 

Toplum İle Yakınlık Kurmak; Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirmek ve Katılım 

Sağlamak  

 

 

3.1 Üyelerimize ayrıcalıklı sağlık, finansman ve eğitim hizmetleri sunmak  

 

Aşıkpaşa Hastanesi ile protokol imzaladık. 

 

 
 

 

 



 

Üyelerimiz için eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenledik. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



3.2 Sağlık ve eğitim yardımlarını bütçemiz oranında kamuya sunmak  

Eğitim Yardımlarımız 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

3.3 Sosyal yaşamın desteklenmesi amacı ile oluşturulan projelere katkı sağlamak  

Kırşehir TSO Kitap ve Oyuncak Kumbarası 

 

 
 

 
 


