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“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, 

bakan olabilirsiniz… Hatta 

cumhurbaşkanı olabilirsiniz. 

Fakat sanatkar olamazsınız….”   



 

 

 

 

 

 

 

  “Esnaf” ve “Sanatkarlar” bir topluluğun vazgeçilmez mihenk taşlarıdır. 

İstihdamın, üretimin ve katma değerin önemli bölümünü oluşturduklarından 

dolayı Türkiye ekonomisinde büyük yere ve öneme sahiptirler. 

 

Bunun için de esnaf ve sanatkarlar; çağın teknolojisine ayak uydurabilmeleri, 

rekabet güçlerini geliştirebilmeleri ve güncel kalabilmeleri için birleşmeye ve 

birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyarlar.  

 

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnaf ve Sanatkarların arkasında 

duran, onlar için çalışan ve çıkarlarını gözeten bir kurumdur.  Bu amaçtan yola 

çıkarak 2016-2018 yıllarını kapsayan stratejik eylem planı hazırlanmıştır.  

 

Birliğimizin stratejik planı; değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek 

adına; Birlik faaliyetlerimizin daha sistematik ve planlı yapıya dönüşmesi, 

hedeflerine ulaşması, kaynak kullanımında verimliliğin ve etkinliğin 

arttırılması gibi hizmet performansımızın yükseltilmesine yönelik 

hazırladığımız bir yol haritamızdır.  

 

Sürekli iyileşme ve üye odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda kurgulanan bu 

çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, 2016-2018 Stratejik Planı’nın 

hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ederim. 

Sevgi ve Saygılarımla 

İESOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Zekeriya Mutlu  



 

TANIMLAR 

 

 

 

AB: Avrupa Birliği 

ALO ESNAF: Esnaf Bilgi Platformu 

AR-GE: Araştırma Geliştirme 

ESBİS: Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi 

İBEP: İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Bilgi 

Entegrasyon Projesi adıyla bilişim alt yapısında 

hazırlanan program 

İESOB: İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

İŞKUR: Türkiye İş Kurumu 

KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme 

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

SGK: Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

UITP: Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB); 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu” çerçevesinde kurulan, ahilik kültürü ile beslenen bir meslek kuruluşu olup, 

1958’den bu yana esnaf ve sanatkara hizmet vermektedir. 

 

İESOB, sunduğu hizmeti daha sistematik bir 

şekilde gerçekleştirmek adına stratejik plan 

hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Tüm işlem 

süreçlerinde ve yönetim faaliyetlerinde etkinliği ve 

verimliliği temel alan, hedef ve öncelikler 

doğrultusunda yol alan, paydaş katılımını 

önemseyen, yapılanmada profesyonelleşmeyi 

sağlayan stratejik yönetim anlayışını 

benimsemiştir. 

 Bu doğrultuda Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın önderliğinde tüm 

müdürlükleri kapsayan stratejik 

komite kurularak İESOB’ un sorunları 

ve beklentileri ortaya konulmuştur. 

Ardından bağlı odalarımıza ve 

üyelerimize daha iyi hizmet verme 

anlayışı referans alınarak İESOB 

misyonu ve vizyonu doğrultusunda 

ana hedefler belirlenmiştir. Katılımcı 

ve yoğun çalışma sürecinin sonucunda 

yedi ana bölümden oluşan stratejik 

plan 2016 yılının başında 

tamamlanmıştır. 
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Stratejik planlama sürecinde ilk olarak İESOB tanıtılarak Birliğin var olma amacı ve önemi 

anlatılmıştır. İESOB temel hizmet ve görevleri çerçevesinde dünyadaki, Türkiye’deki ve 

yereldeki gelişmeler ve temel eğilimler değerlendirilerek stratejik yönetim modeli ve izlenmesi 

gereken adımlar oluşturulmuştur. Ardından İESOB’un mevcut durumu analiz edilerek hedefler 

ve yapılması gereken faaliyetler ortaya konulmuş, Birlik hedefleri değerlendirilmiştir. Odaların 

ve üyelerin İESOB’ dan beklentileri ve memnuniyetleri göz önüne alınarak stratejik amaç ve 

hedefler doğrultusunda yol haritası çıkarılmıştır. 

Çağdaş bir dönüşüm projesi olan İESOB Stratejik Plan’ın uygulamaya konmasıyla Birliğimizde 

yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni dönemde bütün faaliyetler hedeflere, kurallara ve yazılı 

talimatlara göre düzenleneceğinden verimlilik artacak ve şeffaf bir yönetimin temelleri atılmış 

olacaktır. Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği, her yıl izlenerek 

değerlendirilecek, gerekirse yeni hedefler belirlenerek plan revize edilecektir. 

Dünyadaki bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarından 

biri; geleneksel ticaretin hızlı bir değişime ve 

dönüşüme uğramasıdır. Ticaret ve iş yapma 

yöntemlerinde yenilikçi uygulamaları benimseyen 

işletme sayısındaki artış, beraberinde ticari hayatta 

verimliliğin, karlılığın ve yeni iş sahalarının 

oluşmasına imkân tanımıştır. Bu doğrultuda çağa 

ayak uydurmak ve başarılı olmak için planlama 

çok önemlidir. 

Stratejik planlama; geleceğin planlanmasıdır. Geleceğin planlanması da “değişimin 

planlanmasıdır”. Ekonomik, teknolojik, politik, sosyal ve kültürel alanda yapılan değişimlerde 

dönüşüm ve gelişim sürecini ortaya çıkarmaktadır.  

Bu çalışmanın uygulamaya konması bir yandan Birlik çalışmalarına etkinlik kazandırırken, 

diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişmesi / güçlenmesi ile Birliğimizin daha hızlı 

gelişerek öncü bir birlik haline gelmesinde ve esnaf ve Sanatkarların ticaret yaşantısını ileri 

düzeylere taşımasında destek sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

 

Tarihsel süreçte yaşanan değişimler ve dönüşümler ile toplumsal yapı; çok sayıda yeni iş alanı 

ve mesleği de beraberinde getirmektedir.  

Kişilerin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığı, toprağa bağlı üretimin yapıldığı toplumsal 

yapı; sanayileşme ve teknolojik gelişim ile kentleşmeye ve başkaları aracılığıyla karşılanan mal 

ve hizmetleri barındıran sosyo kültürel yapıya dönüştürmüştür. Aynı zamanda geleneksel 

esnaflık faaliyetlerine yeni birçok faaliyet alanı eklenmiş ve esnafların ekonomik ve sosyal 

yaşamdaki rolü hızla artmıştır.  

Günümüzde; insanlığın sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiği, yerinden yönetimin ve 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesine çalışıldığı, kent ve yerel yönetim kavramlarının yeniden 

tanımlandığı görülmektedir. Bu yeni süreç kaçınılmaz olarak bir taraftan yeni bakış açılarına, 

yeni stratejilere, yeni yöntemlere ve yeni araçlara ihtiyaç doğururken diğer taraftan da tüm 

toplum kesimlerine yenilenme zorunluluğu dayatmaktadır. Yeni kavramlar yeni vizyonları 

gerektirirken insanların, sosyo-ekonomik kesimlerin ve de kentlerin aynı kalması olası değildir. 

Bu durum hem değişimin anlaşılması ve yönetilmesi hem de değişimlere uyum sağlanması 

konusunda yeni stratejilere ihtiyaç doğurmaktadır. 

 

Bu çalışma; toplumsal bütünde 

ekonomik alanda, sosyal 

ilişkilerde ve kültürde yaşanan 

değişim ve dönüşümlerin kent 

yaşamına dolayısı ile esnaf ve 

sanatkara yansımaları göz önüne 

alınarak bu gelişmelere ayak 

uydurması ve yol gösterici olması 

adına hazırlanmıştır.  
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İzmir; kuzeyde Bergama’dan güneyde Selçuk’a, doğuda Kiraz’dan batıda Çeşmeye kadar 30 

ilçeye yayılmış olup; sanayiden tarıma, turizmden madenciliğe kadar geniş bir sektör ağına 

sahiptir. Aynı zamanda yüzlerce yıllık liman kenti olma vasfı ile sosyo kültürel derinliğinin 

yansıra köklü bir ticaret geleneğine de sahiptir. Bu geleneğin bu günkü temsilcileri olan yaklaşık 

113 bini aktif,  340 bin esnaf ve sanatkar İzmir’in 30 ilçesinde faaliyet gösteren 129 oda 

aracılığıyla İESOB ‘a kayıtlıdır.   

Esnaf ve Sanatkar; istihdama katkı sağlayan, en küçük yerleşim birimine kadar yayılan, kılcal 

damarlara kadar dokunan, sosyal ve ekonomik yapıyı canlı tutan “toplumun çimentosu” 

niteliğindedir.  

Türkiye genelinde ise 1,65 milyon esnaf ve sanatkar 81 ilde kurulu; 3039 oda, 82 esnaf Birliği 

ve 13 meslek federasyonu ile TESK çatısı altında örgütlenmiş Türkiye’nin en büyük meslek 

kuruluşudur.  

Böylesi öneme sahip bir yapının etkin ve verimli yönetilmesi büyük bir emek ve etkin işbirliği 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Bundan dolayı İESOB birbirinden farklı meslek odası ile birlikte farklı ihtiyaçlara ve 

beklentilere sahip esnaf ve sanatkara hizmet verebilmek için tüm paydaşları ile etkin işbirlikleri 

çerçevesinde başta İzmir’de olmak üzere tüm Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürmektedir.  

  

İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 

Birliği

129 Meslek Odası

Türkiye genelindeki tüm 
Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birlikleri

Federasyonlar

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 

Konfederasyonu

(TESK)

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkarlar 
Genel Müdürlüğü

İŞBİRLİĞİ TEMELLİ YAKLAŞIM  
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Birinci bölümde İzmir Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği’nin tanıtımı 

yapılmakta olup, Birliğin amacı, Birlik 

bünyesinde faaliyetler gösteren 

birimler ve görevleri, ana faaliyet 

alanları, hizmet anlayışı, hizmet verdiği 

üyeler ve bağlı odalar anlatılmıştır. 

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR 

ODALARI BİRLİĞİ 

1 
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1. İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (İESOB) 

 

1.1. TARİHÇE 

 

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), 1958 yılında kurulmuş olup 5362 sayılı 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

İESOB’a bağlı 30 ilçede faaliyet gösteren 129 meslek odası bulunmaktadır, üst kuruluşu da 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’dur (TESK). 

İESOB; meslek üyelerinin birbirleriyle ve tüketici ile ilişkilerinde güven, dürüstlük ve hizmette 

kalite anlayışı ilkesi ile kurulmuştur. 

İESOB; kendisine bağlı üye ve odaların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek, gelişen ekonomik 

ve sosyal yaşamda gündemi takip ederek üyelerini bu konuda bilgilendirmek, sorunlarına çözüm 

üretmek, üyelerin mesleki gelişimlerini sağlamak ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır. 

İESOB; Genel Sekreterlik, Sicil, Eğitim, Ar-ge, Kalite, Ulaşım, Gıda, Muhasebe, Satın Alma, 

Basın, Yazı İşleri, Protokol ve Halkla İlişkiler, Denetim, Bilgi İşlem ve İdari İşler gibi birimler 

aracılığıyla üyelerine hizmet vermektedir. 

İESOB, kamu ve özel sektör işbirlikleri ile toplumun ana bileşeni olan mikro işletmelerin yani 

esnaf ve Sanatkarların değişen ekonomik şartlara, mevzuata ve teknolojiye uyum sağlaması ve 

onların haklarını gözetmek için çalışmaktadır. 

  

 AHİLİK NASİHATI    

Harama bakma, haram yeme, haram içme. 

Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. 

Büyüklerinden önce söze başlama. 

Kimseyi kandırma, kanaatkâr ol. 

Dünya malına tamah etme. 

Yanlış ölçme, eksik tartma. 

Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini,  

hiddetli iken yumuşak davranmasını bil. 

Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. 
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1.2.  ORGANLAR, BİRİMLER VE GÖREVLERİ 

 

GENEL KURUL: Genel kurul; genel kurul tarihinden en az 6 ( altı ) ay önce kurulmuş olan 

odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve 

denetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Genel kurulun; Birlik başkanını, yönetim, denetim ve 

disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, yönetim ve denetim kurulunun dönemsel 

faaliyetlerini değerlendirmek, teklif edilen çalışma programı doğrultusunda mevzuata dayalı 

genel kurula verilen diğer hususlar hakkında karar almak gibi ana görevleri ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

BAŞKANLAR KURULU: Birliğe bağlı üye odaların başkanlarından oluşan, Birlik çalışma 

bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar ile odalara ilişkin konular hakkında Birlik yönetim kuruluna 

tavsiyelerde bulunan bir istişare organıdır. 

YÖNETİM KURULU: Yönetim kurulu; bir başkan, 3 başkan vekili ve 7 üyeden oluşmakta 

olup, Birlik faaliyetlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek ve 

yönetmekle yükümlüdür. İESOB 'u temsil etmek, üye ve bağlı odaların ihtiyaç ve isteklerine 

uygun stratejiler üretmek,  İESOB 'un çalışma programı ile bütçe, bilanço, gelir ve gider 

tablolarını hazırlamak ve genel kurula sunmak gibi ana görevleri ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

DENETİM KURULU: Denetim kurulu; 5 üyeden oluşmakta olup görevleri; İESOB' un 

mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun yönetilip yönetilmediğini izlemek, Birliğin işlem ve 

hesaplarının mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol etmek ve genel kurula 

raporlamaktır. Denetim kurulu ayrıca genel kurulun toplantıya çağırılması ve odaların hesap ve 

işlemlerini inceleme yetkisine de sahiptir. 

DİSİPLİN KURULU:  Disiplin kurulu; 5 üyeden oluşmaktadır. İESOB' a bağlı tüm oda ve 

üyelerin mesleki faaliyetleri sırasında meslek ahlakı ile bağdaşmayan hareket ve işlemleri 

soruşturmak, durumun nitelik ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları vermek gibi yetkileri 

bulunmaktadır. 
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GENEL SEKRETER: Genel sekreter, Birliğin işlemlerini mevzuat, ana sözleşme ve yönetim 

kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda yürütmekle görevlidir.   

KALİTE BİRİMİ: Birlikteki faaliyetlerin ve kullanılan dokümanların standart, kalite yönetim 

sistemine uygun, ölçülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemekle görevlidir. 

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ: Mevzuata uygun olarak esnaf ve sanatkarın tüm sicil işlemlerini ESBİS 

üzerinden gerçekleştirmek, gerekli güncellemelerini sağlamak asli görevleridir. Bunun yanı sıra 

kayıt dışı işyerlerini denetleyerek esnaf ve sanatkarlar arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnaf 

ve Sanatkarların işyerlerini ziyaret ederek onların mevzuat ve gelişmeler hakkındaki bilgilerinin 

güncellenmesini sağlamaktadır. 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: Ana görevleri; bağlı oda, üye ve çalışanların gelişmesini sağlamak, 

mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve meslek standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar 

yürütmek, esnaf ve Sanatkarların öğrenme faaliyetlerine destek vermek, ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği yapmak, mevzuat ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmektir. 

ARGE MÜDÜRLÜĞÜ: Müdürlük faaliyetlerinin başlıca görevi; İzmir ili ve ilçelerinde bulunan 

odaların/üyelerin yöresel, ulusal ve uluslararası platformlarda çağın bilgi ve teknolojisini 

yakalaması için araştırma ve geliştirme yaparak fayda sağlamanın yanında ekonomik ve sektörel 

raporlar hazırlayarak odaların/üyelerin bilgilenmesine destek olmaktır.  

PROTOKOL ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ: Birlik tarafından yapılan tüm 

organizasyonların koordinasyonunu sağlamak, Birliğin ve bağlı odaların kurum dışı 

görünürlüğünde kurumsal imajı yönetmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak gibi görevlere 

sahiptir. 

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ: Esnaf teşkilatını ilgilendiren haberlerin takibini yapmak, 

esnafın ve sanatkârın sorunlarını, beklentilerini gündeme taşıyarak kamuoyu yaratmak ve  

Birliğin medya (yazılı, görsel ve sosyal medya) ile iletişimini sağlamak gibi görevleri 

bulunmaktadır.  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Birlik yazışma işlemlerini ilgili mevzuata uygun şekilde 

yürütmek, gelen ve giden evrakların gerekli yerlere ileterek güvenli şekilde arşivlenmesini ve 

izlenebilirliğini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. 
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ: Birlik ve bağlı odalara yönelik teknolojik ihtiyaçları 

karşılayan, tüm donanımsal ve yazılımsal alt yapıları koordine eden, etkin, verimli ve güvenli 

bir şekilde uygulanmasını sağlayan ve destek olan birimdir.  Araştırma, geliştirme ve idari 

faaliyetleri destekleyici, geliştirici alt yapıda hizmet ve yazılım üretmek, bunları güncel tutmak 

gibi görevleri bulunmaktadır. 

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ: Birlik içi hizmetlerin optimum verimlilikte ve etkin 

yürütülmesi amacıyla; genel temizlik, servis, bakım, onarım, araç ve gereç tedariki gibi 

konularda alt yapı ve destek sağlayan bir birimdir. Bunun yanında Birlik faaliyetlerindeki satın 

alma ve harcama süreçlerinde disiplinin sağlanması ile ihtiyaca uygun kaliteli ürün/hizmet temin 

etmektir. 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ:  Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan ilgili mevzuat 

hükümlerine ve “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun ilgili 

Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmak ve işlemlerin yürütülmesi 

sağlamak ana görevidir. 

ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ: İESOB’ a bağlı ulaşımla ilişkili odaların talep ve görüşlerini ilgili 

kurum ve kuruluşlara ileterek takibini yapmak ve esnafın lehine sonuçlanmasını sağlamaktır. 

Sürücü Tanıtım Kartı Eğitimlerinin verilmesinde, mevzuattaki değişiklik ve düzenlemelerin 

takibini yapmada, kamu kurum ve kuruluşlarında Birliğimizi temsil etmede, taşımacı esnafının 

fiyat ve zaman tarifelerini düzenleyerek, fiyat tarifesi komisyonuna sunmasında etkin rol 

oynamaktadır. 

GIDA MÜDÜRLÜĞÜ: Birliğe bağlı gıda ile ilgili odaların; sorunlarının tespit edilmesi, çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan konularda ilgili kamu/ kurum kuruluşları nezdinde 

temsil edilmesi ve bu temsil ile çözüm önerilerinin ilgili kanallara aktarılmasını sağlanması 

amacı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer taraftan ilgili oda/üyelerin değişen mevzuat ve 

teknolojik gelişmeler ışığında eğitim ve danışmanlık desteğinde bulunmaktadır. 
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1.3. BAĞLI ODALAR 

1.3.1. Esnaf ve Sanatkarın İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi 
 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan İESOB, Türkiye’nin en büyük ikinci meslek 

kuruluşudur. Bağlı 129 meslek odası  ile İzmir’deki yaklaşık 113 bin (Aralık 2015; ESBİS Veri 

Tabanı) aktif esnaf ve sanatkara hizmet vermektedir. 

Yaklaşık 113 bin aktif esnaf ve sanatkar; ana meslek koluna göre “imalat ve tamiratla ilgili 

meslek kolları” ve “hizmetle ilgili meslek kolları” olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. 

 

 

 

İmalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren 39.654 esnaf ve sanatkara ait işyeri 

kendi içinde 13 (on üç) alt meslek koduna ayrışmakta iken; hizmet ile ilgili meslek kollarında 

faaliyet gösteren 74.246 esnaf ve sanatkar işyeri de 6 (altı) alt meslek koluna ayrışmaktadır. 

İMALAT VE 
TAMİRATLA İLGİLİ 
MESLEK KOLLARI

35%

HİZMETLE İLGİLİ 
MESLEK KOLLARI

65%

ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARI
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MADENİ EŞYA VE MAKİNA

OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLER

METALDEN BAŞKA MADDELERDEN MAMÜL EŞYA

AĞAÇTAN MAMUL EŞYA

DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA

YAPI SANATLARI

HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MENSUCAT VE ÖRGÜLÜK 
EŞYA

KAĞIT, KIRTASİYE VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR

SPOR ALET VE SIHHİ MALZEMELER

GIDA MADDELERİ

LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN 
MAMÜL EŞYA

CAMDAN MAMUL EŞYA

17%

14%

11%

4%

10%

4%

8%

15%

3%

1%

12%

2%

2%

Esnaf ve Sanatkarın İmalat ve Tamiratla İlgili Meslek Kollarına 
Göre Dağılımı

GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

HABERLEŞME, DİNLENME, BARINMA VE EĞLENCE 
HİZMETLERİ

SAĞLIK, TEMİZLİK, GÜZELLİK VE BAKIM HİZMETLERİ

GİYİM VE KUŞAMLA İLGİLİ HİZMETLER

KAĞIT, KIRTASİYE VE BASIMLA İLGİLİ HİZMETLER

35%

29%

20%

12%

3%

2%

Esnaf ve Sanatkarın Hizmetle İlgili Meslek Kollarına 
Göre Dağılımı
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1.3.2. Odaların Sektörlere Göre Dağılımı 

 

AĞAÇTAN MAMUL EŞYA 

İZMİR MARANGOZLAR VE BİLUMUM AĞAÇ İŞLERİ İLE UĞRAŞANLAR ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI 

İZMİR ODUN KÖMÜR SATICILARI ESNAF ODASI 

ÖDEMİŞ MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BERGAMA MARANGOZ AĞAÇ SANATKARLARI ESNAF ODASI 

 

CAMDAN MAMUL EŞYA 

İZMİR CAMCILAR VE AYNACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA 

İZMİR AYAKKABI İMALATÇILARI SATICILARI VE TAMİRCİLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

ÖDEMİŞ AYAKKABICILAR VE DERİ İŞLERİ İLE UĞRAŞANLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

METALDEN BAŞKA MADDELERDEN MAMÜL EŞYA 

İZMİR MERMERCİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLER 

İZMİR ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR ELEKTRONİKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

KAĞIT, KIRTASİYE VE BASIMLA İLGİLİ HİZMETLER ve SANATLAR 

İZMİR KİTAP VE KIRTASİYECİLER ESNAF ODASI 

İZMİR MATBAACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR FOTOĞRAFÇILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

YAPI SANATLARI 

İZMİR KALORİFERCİLER VE SIHHİ TESİSATÇILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR İNŞAAT SANATKARLARI ESNAF ODASI 

İZMİR İNŞAAT MALZEMELERİ İMALAT VE SATICILARI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR ÇİÇEKÇİLER ESNAF ODASI 

 

 

 



  

 İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

2016-2018 İESOB STRATEJİK PLANI 21 

MADENİ EŞYA VE MAKİNA 

İZMİR DEMİR İŞLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BERGAMA DEMİRCİLER VE BENZERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR DÖKÜMCÜLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR BÜTANGAZ SATICILARI ESNAF ODASI 

İZMİR SAATÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

ÖDEMİŞ MADENİ İŞLER DEMİRCİLER TORNACILAR KAYNAKÇILAR OTO TAMİRCİLERİ  
SOĞUK DEMİRCİLER VE ELEKTRİKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

ÖDEMİŞ SARRAFLAR SAATÇİLER KUYUMCULAR VE BUJİTERİCİLER  
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

 

GIDA MADDELERİ ve GIDA İLE İLGİLİ HİZMETLER 

İZMİR BAKKALLAR VE BAYİLER ESNAF ODASI 

İZMİR PAZARCILAR ESNAF ODASI 

ÖDEMİŞ BİLİMUM GIDA MADDELERİ İLE UĞRAŞANLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR LOKANTACILAR VE GAZİNOCULAR ESNAF ODASI 

İZMİR BÜFECİLER VE KANTİNCİLER ESNAF ODASI 

İZMİR KANTİNCİLER ESNAF ODASI 

BERGAMA BAKKALLAR ESNAF ODASI 

TİRE BAKKALLAR ESNAF ODASI 

İZMİR SABİT VE SEYYAR SEBZE MEYVECİLER ESNAF ODASI 

İZMİR KURU KAHVECİLER KURUYEMİŞÇİLER VE BAHARATÇILAR ESNAF ODASI 

İZMİR PERAKENDECİ KASAPLAR ESNAF ODASI 

İZMİR FIRINCILAR ESNAF ODASI 

TİRE SEBZECİLER MEYVECİLER VE PAZARCILAR ESNAF ODASI 

İZMİR YOĞURTÇULAR VE SÜTÇÜLER ESNAF ODASI 

BERGAMA LOKANTA, KEBAPÇI VE BENZERLERİ ESNAF ODASI 

TİRE LOKANTACILAR KEBAPÇILAR VE BÖREKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR ŞEKERCİLER VE PASTACILAR ESNAF ODASI 

İZMİR PİDE GEVREK İMALATÇILARI VE BENZERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BERGAMA SERGİCİLER ESNAF ODASI 

 

GİYİM VE KUŞAMLA İLGİLİ HİZMETLER 

İZMİR TUHAFİYE MANİFATURA VE BENZERLERİ ESNAF ODASI 

İZMİR ELBİSECİLER VE BENZERLERİ ESNAF ODASI 

İZMİR TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

ÖDEMİŞ TERZİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BERGAMA TERZİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

TİRE TERZİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR GÖMLEK TRİKO VE BENZERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
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HABERLEŞME, DİNLENME, BARINMA VE EĞLENCE HİZMETLERİ 

İZMİR KAHVECİLER ESNAF ODASI 

İZMİR EMLAK KOMİSYONCULARI ESNAF ODASI 

İZMİR MİLLİ PİYANGO SATICILARI VE ŞANS OYUNLARI BAYİLERİ ESNAF ODASI 

TİRE KAHVECİLER ESNAF ODASI 

BERGAMA KAHVECİLER ESNAF ODASI 

İZMİR OTEL PANSİYON VE İŞÇİLERİ ESNAF ODASI 

SELÇUK OTEL PANSİYON VE TURİSTİK EŞYA SATICILARI ESNAF ODASI 

 

OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI 

İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BORNOVA OTO TAMİRCİLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR OTO GALERİCİLERİ, OTO ALIM SATIM, İŞ TAKİP, YIKAMA VE YAĞLAMA  
ESNAF ODASI 

 

SAĞLIK, TEMİZLİK, GÜZELLİK VE BAKIM HİZMETLERİ 

İZMİR KUAFÖRLER MANİKÜRCÜLER VE GÜZELLİK SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI 

İZMİR BERBERLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

ÖDEMİŞ BERBERLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İZMİR HAMAMCILAR BANYOCULAR ESNAF ODASI 

BERGAMA BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

TİRE BERBERLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
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ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 

İZMİR OTOBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI 

İZMİR KAMYONCULAR KAMYONETÇİLER ESNAF ODASI 

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

İZMİR MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI 

TORBALI ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

BERGAMA OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLER ODASI 

BORNOVA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

ÇİĞLİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER KAMYONLAR VE KAMYONETÇİLER ESNAF ODASI 

MENEMEN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

ÖDEMİŞ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

GÜLTEPE OTOBÜS VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI 

BUCA ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER VE OTOBÜSÇÜLER ESNAF ODASI 

KEMALPAŞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

MENDERES ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

KİRAZ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

URLA MOTORLU ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI 

TİRE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

DİKİLİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

BALÇOVA OTOBÜS MİNİBÜS VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI 

ÇEŞME ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

BAYINDIR ŞOFÖRLER VE NAKLİYECİLER ESNAF ODASI 

SEFERİHİSAR MİNİBÜSÇÜLER OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLERİ ESNAF ODASI 

SELÇUK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

TİRE OTOBÜSÇÜLER ESNAF ODASI 

KINIK OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI 

BAĞYURDU MİNİBÜSÇÜLER ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI 
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SEKTÖRLERE GÖRE KARMA YAPIDAKİ ODALAR 

ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ALTINDAĞ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ARMUTLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BALÇOVA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BAYINDIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BEYDAĞ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BORNOVA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
BUCA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ÇAMDİBİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ÇEŞME ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ÇIRPI ESNAF VE SANATKARLAR 
ÇİĞLİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
DİKİLİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
FOÇA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
GÜLTEPE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
GÜZELBAHÇE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

KARABURUN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
KEMALPAŞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
KINIK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
KİRAZ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
MENDERES ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
MENEMEN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
MENEMEN SANATKARLAR ESNAF ODASI 

NARLIDERE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ÖREN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
PINARBAŞI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
POYRACIK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
SEFERİHİSAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

SELÇUK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
TİRE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
TORBALI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
URLA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
YEŞİLYURT ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
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1.4. HİZMET ANLAYIŞI 

 

MİSYONUMUZ 

 

Kurumsallık anlayışı çerçevesinde “Esnaf ve Sanatkar” için; 

 Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli olarak temsil görevini yerine getirmek, 

 Akıl, bilim ve hukukun ışığında yol göstermek, değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

koşullar ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına destek vermek, 

 İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, 

 Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir şekilde rol almak ve haklarını korumak, 

 Evrensel ahlak değerleri ve iyi iş yapma anlayışı ile oluşturulan Ahilik geleneğini 

yaşatmalarına, İzmir ve ülke ekonomisine, insanlığa katkılarının artarak devam etmesine 

öncülük etmektir. 

“ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” prensibinden hareketle Birlik çalışmalarını yürütmektir. 

 

VİZYONUMUZ 

 

Bilgisini çağın teknolojisi ve iletişim imkânlarından, tecrübesini sürekli iyileştirme ve 

geliştirme ilkesinden alan, araştırmaya ve sürekli öğrenmeye dayalı “Üye Odaklı Fayda 

Yaratma” anlayışı çerçevesinde öncü meslek kuruluşu olarak sürdürülebilir biçimde esnaf ve 

sanatkara yol göstermek, böylece toplumsal fayda yaratmaktır. 
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POLİTİKAMIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 İESOB’a bağlı tüm oda ve üyelere; “memnuniyet odaklı” hizmet sunmak, 

 Tecrübesi, güvenirliği, hizmet kalitesi ve kalitedeki devamlılık prensibiyle 

üyelerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini analiz ederek faydalı çözümler üretmek, 

 Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeniliklere açık olmak, bağlı 

odaların/üyelerin sektörel yenilikler karşısında sürekli iyileşmesine ve 

gelişmesine katkı sağlamak, 

 İESOB’un çalışma sistemine tüm çalışanlarının ortak katılımını sağlamak, 

 Kurumsal iletişimi ilke edinmek, 

 Mevzuatı yorumlamak ve güncel süreçlerle ilişkilendirerek uygun hizmet 

yeterliliği konusunda yasal değişikliklerde teklif sunmak, 

 Sicil işlemlerinde çözüm odaklı süreçler planlamak, 

 Esnaf ve sanatkara yönelik iyileştirmeler yapmak ve kamuoyunda farkındalık 

yaratmak. 
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1.5. ORGANİZASYON YAPIS

SİCİL 
MÜDÜRÜ

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

DANIŞMANLAR 

ÖZEL KALEM

EĞİTİM 
MÜDÜRÜ

AR-GE 
MÜDÜRÜ

MUHASEBE 
MÜDÜRÜ

SATINALMA 
SORUMLUSU

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRÜ

BASIN YAYIN 
MÜDÜRÜ

ULAŞIM 
MÜDÜRÜ

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

KALİTE YÖNETİM 
TEMSİLCİSİ

DENETİM 
BİRİM ŞEFİ

DENETİM 
BİRİMİ 

SİCİL MÜD.YRD.
(Merkez/Sicil 

İrtibat)

SİCİL ŞEFİ

SİCİL 
PERSONELİ

EĞİTİM 
UZMANI

MUHASEBE 
ŞEFİ

KASA 
SORUMLUSU

MUHASEBE 
PERSONELİ

YAZI İŞLERİ 
PERSONELİ

AR-GE 
UZMANI

KAT HİZMET
PERSONELİ

OTOPARK 
GÖREVLİSİ

ŞOFÖR

ULAŞIM 
PERSONELİ

BASIN YAYIN 
PERSONELİ

GIDA 
MÜDÜRÜ

BİLGİ İŞLEM 
UZMANI

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI

GENEL SEKRETER 
ASİSTANI

GENEL SEKRETER

İKTİDASİ İŞLETMELER

PROTOKOL
MÜDÜRÜ

TEKNİK
HİZMETLER 
GÖREVLİSİ

BİLGİ İŞLEM 
PERSONELİ



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

İkinci bölümde stratejik planlama 

yaklaşımı tasarlanarak gerekli süreç 

adımları hazırlanmıştır. İESOB’ un içsel 

ve dışsal dinamikleri analiz edilerek 

ihtiyaçlar ortaya konulmuştur.  

İESOB 

 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

.

.

2 
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2. İESOB MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 

2.1. STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 

 

Dönüşüm, gelişim ve iyileşme aracı olarak hazırlanan stratejik plan ile kurumsal hedeflerimizi 

ve öngörülerimizi ortaya koyarak başarıya ulaşmak için aşağıda anlatılan adımlar sırasıyla 

uygulanmıştır. Süreç Kalite yönetim sisteminin alt yapı olarak kurulması ile sürece başlanmıştır. 

 

Kurumsal 
Değer 

Sisteminin 
Oluşturulması

•Misyon

•Vizyon

•Politika

Analizler

•Paydaş Analizi

•İç Çevre Analizi

•SWOT Analizi

•Dış Çevre Analizi

Dönemsel 
Çevre Koşulları 

ve İhtiyaçlar 

•Yasal Durum Tespiti ve Analizi

•Türkiye Kalkınma Planı Analizi

•Eğitim Analizleri

•İhtiyaç ve Beklenti Analizi

Temel 
Stratejiler

•Konum Stratejisi

•Temel Yetkinlik Stratejisi

Stratejik Plan

Dönemsel 
Planlar

•Stratejik Amaçlar

•Hedefler

•Proje ve Faaliyetler

•Performans Göstergeleri

İzleme, 
Değerlendirme 
ve Raporlama

•Yöntem

•Sıklık
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İESOB Stratejik Modelinde öncelikle hedef kitlemiz olan esnaf ve sanatkara doğru, zamanında, 

ve etkin hizmet sağlama amacıyla gerekli prensipler ve koşullar belirlenmiştir.  

İESOB kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde misyonumuz, vizyonumuz ve politikamız 

gözden geçirilip stratejik plan analizi aşamasına geçilmiştir. Kurumun tüm paydaşları ve 

paydaşlarla olan ilişkileri incelenmiştir. Kurum içi ve kurumlar arası ortak çalışma noktalarının 

değerlendirilmesinin ardından ülkemizin, bölgemizin ve kentimizin mevcut yapısı ile 

Türkiye’nin 2023 vizyonu da incelenerek İESOB olarak bize düşen görev ve sorumluluklar, 

ihtiyaç ve beklentiler analiz edilmiştir.  

Tüm çevresel ve içsel etkilerin analizinin ardından İESOB olarak temel stratejilerimiz ortaya 

konulmuştur. Daha sonra 3 yıllık dönemde öncelikli olarak hayata geçirilmesi gereken hususlara 

ilişkin önerilerin belirlenmesi ve planlamaları gerçekleştirilmiştir. Ana ve alt hedefler 

doğrultusunda hazırladığımız bu planın nasıl izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine dair 

önemli hususlar belirlenip, Yönetim Kurulu onayı ile 2016-2018 İESOB Stratejik Eylem 

Planına son şekli verilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 
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2.2. İESOB SWOT ANALİZİ 

Bu bölümde İESOB’ un iç ve dış çevre analizi yapılarak Birliğin mevcut durumu çıkartılmıştır. 

Mevcut durumda çıkan sonuçlar ile hedeflenen durum arasındaki farkların ortaya konulması 

dönemsel hedefleri oluşturmada önem arz etmektedir. 

 

•Teşkilat yapısının büyüklüğü

•Güçlü organizasyon yapısı ve uzman kadrosu

•Sicil irtibat büroları ile esnaf üyelerine erişimin hızlı ve geniş alanda olması

•Karar alma süreçlerinde kurumsal risklerin iyi analiz edilmesi

•Güncelliğin takip edilmesi (mevzuat, teknoloji, ekonomik gelişmeler, politika)

•Detaylı ekonomik ve sektörel araştırmalar (ilgili raporlamaların dağıtımı)

•Yazılı, görsel ve sosyal medyanın takibi, doğru ve etkin kullanımı

•Sistem ve bilişim alt yapısına verilen önem 

•Paydaşlar arası iletişimin güçlü olması

Güçlü 
yönler

•Yüksek üye sayısı, sektör ve meslek dağılımının çeşitliliği sebebiyle her kesimin 
ihtiyaçlarına ve sorunlarına erişmede zorluk yaşanması

•Üyelerin odalara, odaların Birliğe olan aidat ödemelerindeki düzensizlikler 
nedeniyle; üyelere fayda sağlayacak projeler/organizasyonlar için kaynağın yetersiz 
kalması. 

•Esnaf ve sanatkarın bizzat işinin başında bulunması zorunluluğu nedeniyle  toplu 
eğitimlere/toplantılara katılım oranının ve ilgisinin düşük olması

•5362 sayılı Kanunun İESOB'un vizyonuna ulaşmada ön açıcı nitelikte olmaması

Zayıf 
Yönler

•İESOB'un paydaşlar içindeki stratejik konumunun ve İESOB'a bakışın olumlu olması

•Kamuoyu yaratmada ve geniş kitlelere ulaşmada etkin olması

•Yönetim Kurulunun çalışanların/ bağlı oadaların/esnaf ve sanatkarın öneri ve 
görüşlerine değer vermesi

•Odaların ve üyelerin İESOB'a duyduğu güvenin yüksek olması

•AB uyum süreci dahilinde sunulan imkanlar, ulusal ve uluslararası fonların varlığı

•Üye gelişimine yönelik çalışma alanlarının/proje/hibe desteklerinin geniş olması

Fırsatlar

•Üyelere yönelik çalışmalardaki/eğitimlerdeki sonuçların istatistiksel olarak zor 
ölçülmesi ve buna bağlı yeni hedeflerin belirlenmesinde güçlük yaşanması

•Yasalar ve değişen teknoloji karşısında esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü 
olumsuz etkilemesi

•Odaların ve üyelerinin teknolojik açıdan yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması

•Değişime direncin yüksek olması

•Kayıt dışılıkla etkin mücadelede yetersiz kalınması 

•Toplumun "Esnaf" algısının çok değişken olması, yaşanan olaylardan etkilenmesi

Tehditler
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2.3. İESOB PAYDAŞ ANALİZİ 

 

İESOB için başarıya giden yol; öncelikle hizmet verdiği üye profilini iyi tanımaktan 

geçmektedir. İESOB, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına doğru sistemi ve bu sistemi 

uygulayacak doğru paydaşlarla sağlıklı iletişim ve etkileşim alt yapısını kurmanın önemini 

bilmekte ve bu doğrultuda güçlü işbirliklerinin oluşması için çalışmaktadır. 

Stratejik açıdan iç ve dış paydaş analizi ile geniş bir yelpazede yer alan ve çeşitlilik gösteren 

paydaşların konumları tanımlanarak paydaş beklentileri/önerileri doğrultusunda faaliyet 

kapsamları ve paydaşa yönelik nasıl bir çalışma izlenmesi gerektiği ortaya çıkarılmıştır. 

2.3.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ 
 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında kurulan Birlik 

bünyesinde 12 farklı birimde/müdürlükte toplamda 62 personel çalışmaktadır. İESOB’ da 

alanında uzman 6 danışman bulunmakta olup; ekonomi, maliye, vergi, teşkilat, yerel 

yönetimlerle ilişkiler, bilişim, kalite ve basın konularında danışmanlar ile işbirliği içinde 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Birlik; faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışanlarının kişisel 

gelişimine önem vermekte ve eğitim süreçlerine destek olmaktadır. Organizasyon yapılanma 

sürecinde çalışanların eğitim bilgileri ve pozisyon durumları aşağıda yer almaktadır. 

  

YÜKSEK 
LİSANS 

LİSANS

ÖN LİSANS
LİSE

MESLEK 
LİSESİ

ORTAOKUL

İLKOKUL

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIMI

1

1

1

11

10

3

5

30

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER YRD.

KYT

MÜDÜR

MÜDÜR YRD.

ŞEF

UZMAN

PERSONEL

ÇALIŞANLARIN POZİSYON 
DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
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2.3.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ 
 

İESOB’ un; bağlı odaları ve üyeleri başta olmak üzere yerel yönetimden, üniversitelere, sivil 

toplum kuruluşlarından federasyonlara ve iş dünyasına kadar birçok paydaşı bulunmaktadır. 

Paydaşlarla olan ilişkiler strateji geliştirmeye yönelik kurumlar, stratejik ortak ve hizmet 

alıcılar/yararlanıcılar olarak üç ana kategoride ele alınmıştır. 

 

Strateji Geliştirmeye 

Yönelik Paydaşlar 
 

Stratejik Ortak 

Paydaşlar 
 

Hizmet Alıcılar 

Nihai Yararlanıcılar 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

 

Esnaf ve Sanatkarlar Genel 

Müdürlüğü 

 

Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarları 

Konfederasyonu 

 

İzmir Valiliği 

 

İzmir Büyükşehir/İlçe 

Belediyesi 

 

 

 EĞİTİM KURUMLARI: Meslek 

Liseleri, Meslek Eğitim Merkezi, 

Halk Eğitim Merkezleri ve 

Üniversiteler, 

 

RESMİ KURUMLAR:  SGK, 

İŞKUR, KOSGEB, İzmir Vergi 

Dairesi Başkanlığı, İzmir Emniyet 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı 

 

FEDERASYONLAR: 5362 sayılı 

kanuna göre kurulmuş 13 

Federasyon 

 

MESLEK ODALARI VE STK: 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 

Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 

Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, 

İzmir’de faaliyet gösteren Tüm 

İşadamları Dernekleri ve Meslek 

Odaları 

 

BAKANLIKLAR: Avrupa 

Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, İç İşleri 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı 

 

DİĞER: İZKA, HAZİNE, TUİK, 

TCMB, Bankalar, UITP Uluslararası 

Toplu Taşımacılığı Birliği 

 

Odalar 

 

Esnaf 

 

İzmirliler 
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Strateji geliştirmeye yönelik paydaşlar ile yapılan çalışmalar:  Birlik Yönetim Kurulu, 

danışmanlar ve ilgili birimlerle bu sınıfta yer alan paydaşlar ile işbirliği içinde çalışarak bağlı 

odalara ve üyelere daha iyi hizmet verme adına politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

 İlgili paydaşların öneri ve fikirlerine önem verilmesi, gelen talimatlar ve genelgeler 

doğrultusunda çalışmaların uyarlanması, 

 İlgili paydaşların esnaf teşkilatını ilgilendiren faaliyetlerinin takip edilmesi, yerel ve 

ulusal bazlı yapılan toplantılara katılarak çalışmalarının takip edilmesi. 

 

Stratejik ortaklara yönelik çalışmalar: Esnaf ve sanatkara katma değer yaratacak faaliyetlerde 

ilgili paydaşların önerileri ve görüşleri alınarak ortak hareket edilmektedir. 

 Stratejik ortakların yapmış olduğu çalışmaların takip edilmesi ile iyi uygulamaların 

örnek alınması, 

 Ortak iş birliği ve güç birliği ile yaşam kalitesinin arttırılmasında toplumsal 

bütünleşmenin ve gelişmenin sağlanması. 

 

Hizmet Alıcılar/Nihai Yararlanıcılara yönelik çalışmalar: Odalarımıza/üyelerimize hizmet 

vermek için kurulmuş Birlik bu sınıfta yer alan paydaşları önemsemekte ve Esnaf/Sanatkarın 

ekonomik yaşamda varlığını güçlendirerek sürdürülebilir olması adına hareket etmektedir.  

 Oda/üye ilişkilerinin güçlendirilmesi, 

 Oda/üye istek ve beklentilerine önem verilmesi, gelen taleplere uygun çalışma 

yapılması, 

 Esnaf ve sanatkarı temsil ederek onların çıkarlarının gözetilmesi, 

 Esnaf ve sanatkarı geliştirecek projelere destek ve danışmanlık vermek, 

 Odaların, esnaf ve sanatkarın ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgilendirmenin, 

güncellenmenin ve mesleki gelişiminin sağlanması. 

  



  

 İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

2016-2018 İESOB STRATEJİK PLANI 36 

2.4. ESNAF ve SANATKARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Türkiye’de ve İzmir özelinde esnaf ve Sanatkarların iş yaşamındaki konumuna bakıldığında, 

hem genel hem de faaliyet gösterdikleri sektörler bazında birçok ihtiyaçları ve sorunları olduğu 

gözlenmektedir. Ulusal ve yerel temsilciler, oda başkanları, üyeler, sektör temsilcileri ve 

akademisyenlerin katılımı ile üyelerimizin sorunları detaylıca incelenerek bu sorunlarına ışık 

tutacak ana başlıklar ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın çıktıları “Esnaf ve Sanatkarlara ilişkin 

Sorunlar, Tespitler, Çalışmalar ve Öneriler” başlığı ile belirli aralıklarla güncellenerek ilgili 

paydaşlarla paylaşılmakta ve çözüm arayışları sürmektedir.  

Esnaf ve Sanatkarların temel sorunlarına ve beklentilerine ilişkin çözüm sürecinde 

Federasyonlar, diğer illerdeki Birlikler ve diğer paydaşlarla fikir alış verişi yapılarak etkin 

işbirliği halinde çıkan sonuçlar; TESK üzerinden Parlamentoya, İzmir milletvekillerine ve 

Hükümete iletilerek çözümleri takip edilmektedir. 

Esnaf ve sanatkarın bazı sorunları aşağıda ana başlıklar halinde çözüm önerileri ile birlikte özet 

olarak yer almaktadır.  

SORUNLAR / İHTİYAÇLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/ BEKLENTİLER 

Esnaf ve sanatkar tanımları ile KOBİ 

tanımlarının ayrı ayrı yapılmamasından 

sonucu hedef kitlenin doğru 

tanımlanmamış olması ve bunlara yönelik 

etkili stratejilerin geliştirilememesi/ 

başarılı bir şekilde uygulanamaması. 

“KOBİ”, “Esnaf” ve “Sanatkar” 

tanımlarındaki işyeri/ işletme türü, işin 

niteliği, sermaye, ciro, vergilendirme şekli, 

istihdam miktarı, SGK ile bağlantı türü ve 

bağlı olunan oda/sicil türü gibi kavramlar göz 

önüne alınarak ayrı ayrı tanımlanması. 

Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına 

yönelik mevzuattaki eksikliklerden dolayı 

teşkilat yapısındaki bütünlüğün 

sağlatılamaması, hizmet kalitesinin 

geliştirilememesi. 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu’nun gözden geçirilerek 

meslek kuruluşlarının gelişmesine, daha etkin 

ve verimli çalışmasına imkan sağlayacak 

ölçüde yeniden düzenlenmesi. 

Esnaf ve sanatkar sicil işlemlerinde 

yaşanan yetki sınırı, ücret, vize süresi gibi 

süreçlerde karışıklık yaşanması. 

Sicil işlemlerinde yetki dağılımının ve 

sınırlarının gözden geçirerek hem üye hem de 

meslek odasının işini daha etkin yapabilecek 

şekilde düzenlenmesi. 

Parekende ticaret hakkında kanunun 

yetersiz kalması ve haksız rekabete neden 

olması. Büyük alışveriş merkezlerindeki 

yabancı sermaye ile yerel sermaye 

arasındaki dengenin adil ve eşit olmaması. 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkındaki Kanunun; alışveriş merkezlerinin 

yapıları, açılış kapanış usulleri, çalışma 

saatleri/günleri, hizmet alanları, kampanya 

gibi konularda esnaf ve sanatkara pozitif 

ayrımcılık tanınarak yerli üreticiye ve satıcıya 

zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi. 
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SORUNLAR / İHTİYAÇLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/ BEKLENTİLER 

Esnaf ve Sanatkarın KOSGEB 

desteklerinden yeterince faydalanamaması 

Esnaf ve sanatkara yönelik her türlü hibe ve 

teşviklerde mevcut prosedürlerin esnaf ve 

sanatkara uygun; daha esnek, kullanışlı  hale 

getirilmesi ve özel modellerin oluşturulması. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 

ticari kazanç elde etmeksizin umuma açık 

mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve 

yayınların kullanılmasına ilişkin uygulanan 

cezai yaptırımların esnaf ve sanatkarı 

mağdur etmesi. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında berber, restoran, otel, cafe vb. 

işletmelerde radyo-televizyon yayınlarından 

dinledikleri müzik sebebiyle birebir parasal 

kazanç sağlamayan esnaf ve Sanatkarların 

kapsam dışına alınması. 

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 

esnafların özellikle akaryakıt fiyatlarındaki 

artışlardan çok fazla etkilenmesi ve 

piyasadaki rekabet gücünü yitirmesi. 

Hava ve deniz taşımacılığında faaliyet 

gösteren firmalara tanınan imtiyazlı akaryakıt 

fiyatlarının, taşımacı esnafına da tanınması. 

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 

esnafların korsan taşımacılar nedeniyle  

mağdur olması. 

 

Sunulan bazı imkanlardan taşımacılık 

sektöründeki esnafın faydalanamaması. 

Engelli vatandaşların taşınmasına ilişkin 

minibüs ve servislere ek süre ve mali yardım 

için destek olunması. Ticari araçlara yönelik 

tek sigorta poliçesinin uygulamaya 

geçirilmesi. Ticari araç kullanım yaşının 

normal emeklilik yaşına getirilmesi.  

K1 yetki belgesinin ve çalışma bölge 

sınırlarının esnafı mağdur etmeyecek duruma 

getirilmesi. K1 belge devrinde mevcut duruma 

uyum şartının aranması. Kayıt dışı taşımacılık 

yapan kişiler ile diğer çalışma belgelerinde 

eksiklikleri olanların farklı ceza kategorisinde 

değerlendirilmesi. 

Vergiler kapsamında; kayıtlı olan ve 

vergisini düzenli ödeyen esnaf ve 

sanatkarlar ile vergi kaydı bulunmayan ya 

da vergisini tam ödemeyen işletmelerin 

haksız rekabete neden olması.  

Vergi alanında ve vergilendirme oranlarında 

yapılacak iyileştirme, özendirici uygulama ve 

teşvikler ile haksız rekabetin önlenmesi. 

Vergi borçlarına yönelik yapılandırmada 

vergisini gününde ödeyenlere de indirim 

uygulanarak adalet duygunun sağlanması. 

Vergi denetimlerinin arttırılması. 

Sosyal güvenlik primlerinin yüksek 

olmasından dolayı kaçak işçi çalıştırılması, 

emekli esnaf/sanatkarlardan destekleme 

primlerinin kesilmesi suretiyle mevcut 

çalışanların cezalandırması, emekli aylığı 

alabilmek adına 4a ve 4b li sigortalıların 

emekliliğe esas prim gün sayılarının eşit 

olmaması, borcu olan 4b lilerin sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaması. 

Sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi, 

emekli esnaf/sanatkarlardan SGDP primlerinin 

kesilmemesi,  emekli aylığı alabilmek adına 

4a ve 4b lilerin emekliliğe esas prim gün 

sayılarındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, 

sağlık hizmetlerinin herhangi bir şarta 

bağlanmaması. 
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SORUNLAR / İHTİYAÇLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/ BEKLENTİLER 

İş piyasasında kalifiye ve yetkin personel 

sıkıntısı çekilmesi. 

Küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitim veren 

kurumların kurulması ve desteklenmesi, 

çıraklık ve kalfalık siteminin yeniden 

yapılandırılması, çıraklık ve kalfalık süresinin 

kısaltılması, kalfaların SGK priminin devlet 

tarafından ödenmesi. 

Esnaf ve sanatkarın finansmana erişiminde 

sıkıntılar yaşaması.  

Esnaf ve sanatkarın yapısına uygun, ucuz, 

uzun vadeli, masrafsız ve formalitesiz kredi 

imkanlarının oluşturulması.  

 Kredi kefalet sisteminde plasmanların 

arttırılması. Faktöring ve leasing gibi alternatif 

finansman seçeneklerinden esnaf ve 

sanatkarların daha fazla yararlanması. 

Bankalarda KOBİ bankacılığı gibi esnaf ve 

sanatkar bankacılığı biriminin bulunması. 

Piyasadaki karşılıksız çeklere ilişkin esnaf 

ve Sanatkarların mağdur olması.  

Piyasadaki karşılıksız çeklere ilişkin caydırıcı 

yasal düzenleme yapılması. 

Esnaf ve sanatkarın büyümesi ve gelişmesi 

kapsamında ulusal ve uluslararası 

desteklerden ve fonlardan 

yararlanamaması.  

Bakanlıklar ve diğer kurumlar tarafından 

sağlanan kredi, fon, teşvik ve destek 

hizmetlerinin kapsam olarak geliştirilmesi, 

özellikle esnaf ve sanatkarı kapsayıcı 

düzenlemelere yer verilmesi.  

Gıda sektöründeki atıl kapasite, israf, kayıt 

dışı üretim, hijyen eksikliği, taklit ve tağşiş 

sorunlarının mevcut olması 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi 

sürecinde atıl kapasiteyi göz önünde 

bulunduracak yasal tedbirin alınması. 

Kayıt dışı faaliyete yönelik denetimlerin 

arttırılması. 

Gıda üretiminde sektörel araştırmaların 

yapılması ve bu doğrultuda üretimlerin 

planlanması. 

İyi hijyen uygulamaları hakkında rehberler 

hazırlanarak eğitimlerin verilmesi, etkin 

denetimlerin yapılması. 

İşletmelere yönelik yapılan denetimlerde 

verilen denetimlerin caydırıcı olmasının 

ötesinde ekonomik faaliyetini 

sürdüremeyecek kadar ağır olması  

Denetimlerin işletmeyi cezalandırıcı olmaktan 

öte geliştirici ve eğitici olması. 
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Üçüncü bölümde İESOB ’un  vizyon ve 

misyonun gerekliliklerine uygun, 

paydaş beklentileri ve çevresel 

değişimler göz önüne alınarak kurumsal 

hedefler ve stratejiler ortaya 

koyulmuştur.  

3 

İESOB 

 ANA HEDEFLER VE STRATEJİLER 

Üye/Oda ihtiyaç ve 
beklentileri

Sektör 
Araştırmaları/Analiz

Vizyon, Misyon

Stratejiler

Hedefler

Planlar
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3. İESOB’UN ANA HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ 

 

İESOB; 5362 sayılı Kanun çerçevesinde tanımlanan ana hedef ve amaç doğrultusunda 

faaliyetlerini tam ve eksiksiz sürdürmekte olup kurumsal yönetim anlayışı ile üye ve odalara 

yönelik kısa-orta-uzun vadeli her hedefin üye tipine/sektörüne/ihtiyacına uygun, ulaşılabilir, 

ölçülebilir, bilgi ve teknoloji temelli olması yönünde bir yaklaşım benimsemektedir.   

İESOB; 129 Odası, aktif 106.386 üyesi ve 112.654 işyeri (Aralık 2015 verisine göre) ile İzmir’in 

sosyo ekonomik yapısının gelişmesinde önemli yer tutan meslek kuruluşlarının başındadır. 

Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşmasında ve 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planını da 

destekleyici nitelikte İESOB’a düşen görevler ışığında stratejiler belirtilmektedir. İESOB’ un 

ana hedefleri bunlardır:  

 Güçlü ve nitelikli yönetim ve çalışan yapısı ile Türkiye’de öncü Birlik olmayı sürdürmek 

ve iyi uygulamalar ile tüm Türkiye’ye örnek olmak. 

 Esnaf ve Sanatkarın; 

 Mesleki gelişimlerini arttırmada,  

 Değişen/gelişen teknolojiye uyum sağlamada, 

 Verilere dayalı karar alarak mali yapılarını güçlü tutmada destek olmak ve 

ekonomik yaşamdaki varlıklarını güçlendirmek.  

 Esnaf ve Sanatkarların rekabet gücünün artmasına ve yeniliklere adapte olmasına destek 

olmak. 

 Esnaf ve sanatkara katma değer sağlayacak projeler yazılması konusunda danışmanlık 

hizmeti sunmak. 

 Yeni girişimcilere yönelik danışmanlık desteği sağlamak. 

 Esnaf ve sanatkarın mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için merkez kurarak belge 

alımlarda teşvik edici olmak ve yol göstermek. 

 Esnaf ve Sanatkarların faaliyet gösterdikleri ve /veya göstermek isteyecekleri meslek 

kollarına ait hem kapsam içi hem de kapsam dışı mesleki belgelendirme sürecinde destek 

sağlamak. 

 Hızlı ve etkin iletişim için bilişim alt yapısını güçlendirmek ve odalar geneline yaymak. 
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 Yerel ve ulusal paydaşlarla olan iletişim ve etkileşimin arttırılması, kent dinamikleri ile 

uyumlu olarak ortak hareket ve bütünlük anlayışı ile İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı 

sağlamak. 

 Esnaf ve sanatkarın ilgili kurum ve kuruluşlarda temsil etmek, esnaf ve sanatkar 

çıkarlarını savunmak. 

 Vergi ve sicil kaydı olmayan esnaf ve sanatkar sayısını azaltmak. Belediye, SGK, Vergi 

Dairesi gibi kurumlarla etkin iletişim ve işbirliği halinde İzmir ilinde faaliyet gösteren 

işyerlerini denetleyerek haksız rekabeti önlemek ve yasalara uygun, adil bir hizmet 

vermelerini sağlamak. 

 Esnaf ve sanatkarın faaliyetlerinde avantaj sağlayacak ve  genel giderlerini azaltıcı 

protokoller yaparak onlara destek olmak. 

o Finansmana erişimde bankalarla birlikte uygun avantaj sağlayacak işbirliği 

gerçekleştirmek. 

o Elektrik, su, akaryakıt ve yedek parça tüketiminde esnafa ve sanatkara avantaj 

sağlayacak çalışmalar/anlaşmalar yapmak. 

 Esnaf ve Sanatkarların e-ticareti daha etkin kullanması adına çalışmalar yapmak. 

Farkındalık yaratmak ve danışmanlık desteğinden bulunmak 

 Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler başta olmak üzere, tüm esnaf ve sanatkarın çağa 

uygun hale gelmesini sağlayarak ticaret hayatındaki başarılarının sürdürülebilir olmasını 

sağlamak. Meslekleri geleceğe hazırlamak. 

 Ahilik kültürünün ticaret yaşamı içinde etkin hale gelmesini sağlayarak, hoşgörü, iş 

ahlakı ve meslek eğitiminin önemi hakkında farkındalığı arttırmak. 

 Başta sicil işlemleri olmak üzere esnafın ihtiyaç duyabileceği her konuda sicil irtibat 

büroları ile işlem hızının, kalitesinin arttırılmak; üye memnuniyetini sağlamak ve bu 

hizmeti sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek.  

 Esnaf ve sanatkarın ihtiyaç ve beklentilerini kamuoyunda duyurarak, farkındalık 

yaratmak ve sorunların çözülmesinde yardımcı olmak. Bunu yaparken de hem lobi 

faaliyetlerini yürütmek hem de yazılı- görsel-sosyal medya kanalları ile etkin ve doğru 

iletişimi kurmak. 
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Dördüncü bölümde İESOB’un  vizyonu 

doğrultusunda yapılan planların yıl 

bazında dağılımı ve bu hedeflerin 

stratejik amaç ve performans 

göstergeleri ortaya koyulmuştur.  

4 

İESOB 

 DÖNEMSEL PLANLAR 
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4. İESOB DÖNEMSEL PLANLAR 

 

İESOB ‘un ana hedeflerini ve stratejilerini hayata geçirmede kısa orta ve uzun vadeli olarak 

tanımlanmış, somut, erişilebilir ve bütçesi belirlenmiş dönemsel planlar oluşturulmuştur. Bu 

dönemsel planlar stratejileri hayata geçirmede, yönetmede ve izlemede kilit rol oynaması 

sağlanmıştır.   

Dönemsel planlamada başarı; her stratejik amaca yönelik yapılacak faaliyetlerin, ortak hedefe 

ve önceliklere uygun, özverili ve işbirlikçi katılım ortamında yürütülmesi ile sağlanacağından; 

hedeflerin dönem içi ve dönemler arası birbirini destekleyici ve devamı niteliğinde olması, 

sonuçların performans göstergeleri ile izlenmesine azami önem gösterilmiştir. 

No Stratejik Amaç Stratejik Hedef 

S.A.1 Güçlü ve öncü Birlik olmak 

 Birliğin fiziki, teknolojik, bilişim ve insan kaynakları 

kapasitesini arttırarak odalar/üyelere daha iyi hizmet 

sunmak. 

 Odaları bilgi, beceri ve yeterlik bakımından optimum 

hale getirmek ve odaların hizmet kalitesini arttırmak. 

S.A.2 
Esnaf ve sanatkarın mesleki açıdan 

gelişmesine katkı sağlamak 

 Ulusal ve uluslararası çerçevede sektör bazlı 

gelişmeleri takip ederek esnaf ve sanatkarın 

ihtiyaçlarına cevap vermek. 

 Esnaf ve sanatkarın yenilikçi bir anlayışla öğrenmeyi 

ve ilerlemeyi sürdürülebilir hale getirmesini 

sağlamak. 

S.A.3 
Mesleki yeterlilik alanında üyelere 

destek sağlamak 

 İhtiyaç duyulan öncelikli meslek dallarından 

başlanılarak gerek Birlik bünyesinde gerek 

anlaşmalarla esnaf ve sanatkarın mesleki 

yeterliliklerini belgelemelerine destek olmak. 

S.A.4 
Kayıtlı esnaf sayısını arttırmak ve 

haksız rekabeti önlemek 
 İzmir ilindeki denetimleri sıklaştırarak işyerlerinin 

mevzuata uygunluğunu kontrol etmek. 

S.A.5 
Ahilik kültürünün ticari yaşam 

içindeki önemini arttırmak ve 

yaygınlaştırmak 

 Esnaf ve Sanatkarların ticari yaşamdaki değer 

yargılarının ahilik ilkelerine uygun yürütülmesi ve bu 

kültürün yaşatılması için farkındalık çalışmaları 

yürütmek. 

S.A.6 

Esnafa fayda sağlayacak 

protokoller ve anlaşmalar yaparak 

genel giderlerin azaltılmasına 

destek olmak 

 Esnaf ve Sanatkarların ticari faaliyetlerinde 

kullandıkları hammadde, yardımcı madde, enerji ve 

finansman gibi girdilere uygun erişimi sağlamak. 

S.A.7 
Esnaf ve sanatkarın yeniliklere 

adapte olması ve rekabet gücünün 

artması 

 Esnaf ve sanatkarın ekonomik yaşamdaki varlığını 

güçlendirmek. 
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STRATEJİK 

AMAÇ-1 
GÜÇLÜ VE ÖNCÜ BİRLİK OLMAK 

HEDEF 

Birliğin fiziki, teknolojik, bilişim ve insan kaynakları kapasitesini arttırarak 

odalara/üyelere daha iyi hizmet sunmak. 

Odalarını bilgi, beceri ve yeterlik bakımından optimum hale getirmek ve 

hizmet kalitesini arttırmak. 

FAALİYETLER 

 Birlik bünyesinde sistem alt yapısını kurmak ve etkin bir şekilde uygulamak. 

 Birlik bünyesinde bilgi entegrasyon alt yapısını kurmak/iyileştirmek (İBEP). 

 Çalışanların bilgi, beceri ve niteliklerini arttırmak. 

 Birlik içi ve Birlik dışı eğitim, seminer, konferans ve panel katılımları 

gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları İESOB bünyesinde hayata geçirmek. 

 Odalar ve üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırmak, üye 

memnuniyetine dayalı sistemler kurmak. 

 İzmir halkının esnaf ile etkileşimini sağlayan bilgi yönetim yapısını kurmak ve 

etkin bir şekilde sürdürmek (Alo Esnaf). 

 Birlik bünyesinde yapılan çalışmaları basın kanalı ile tüm teşkilata duyurarak 

üyelerin bilgilenmesini/faydalanmasını sağlamak. Bunun yanında üyelerin 

sorunlarını gündeme taşıyarak farkındalığın arttırılmasını ve çözüme 

kavuşmasını sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Mevcut 

Durum 

(2015) 

2016 2017 2018 

Meslek odaları ile etkin iletişime dayalı 

sistem kurulumu ve sürdürülmesi 

Sistem 

Kurulumu 
√ √ √ 

İESOB hizmetlerindeki genel memnuniyet 

oranı (odalar bazında) 
Ort. % 70 Ort. %80 Ort. %85 Ort. %85 

Odaların ve üyelerin şikâyetlerinin ve 

beklentilerinin karşılanma oranı ve hızı 

(Birlik yetkisindeki konular kapsamında) 

%80  

 Ort. 3 gün 

 Min. %85 

Ort.3 gün 

Min. %90 

Ort.3 gün 

Min. %90 

Ort.3 gün 

Birlik çalışanlarının memnuniyet oranı %70 Ort. %80 Ort. %85 Ort. %85 

İESOB ‘un medyadaki bilinirliliği, sosyal 

medya, yazılı ve görsel medya takipçi sayısı 

5.000 

 kişi 

10.000  

kişi 

15.000 

kişi 

25.000 

 Kişi 

Yayımlanan köşe yazısı, haber,  tanıtıcı 

film, video, televizyon programları ile 

haftalık medyadaki görünürlüğün 

sağlanması 

√ √ √ √ 

Yayınlanan Esnaf Panorama sayısı  24 24 24 24 

Katılım sağlanan kurumsal çalışmalarda ve 

organizasyonlarda esnaf ve sanatkarın 

faydasını gözeterek temsil edilmesi 

√ √ √ √ 

Birliğin ve odaların teknolojik, fiziki ve 

teknik alt yapı koşullarının, standartlara 

uygunluğu 

√ √ √ √ 

Kurumsal yönetim şekli √ √ √ √ 

Tecrübeli ve bilgili kadroya sahip olunması, 

kariyer gelişimine destek olunması 
√ √ √ √ 

İhtiyaç duyulan faaliyetlere (eğitim ve proje 

alanlarında) kanunun ön gördüğü orandan 

daha fazla kaynak aktarabilme kapasitesi 

√ √ √ √ 
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STRATEJİK 

AMAÇ-2 

ESNAF VE SANATKARIN MESLEKİ AÇIDAN GELİŞMESİNE KATKI 

SAĞLAMAK 

HEDEF 

Ulusal ve uluslararası çerçevede sektör bazlı gelişmeleri takip ederek esnaf ve 

sanatkarın ihtiyaçlarına cevap vermek. 

Etkili ve yenilikçi bir anlayışla öğrenmeyi ve ilerlemeyi sürdürülebilir hale 

getirmek için sürekli eğitim faaliyetinde bulunmak 

Hem Dünya hem Türkiye genelinde bilgi ve beceri transferi yolu ile iyi 

uygulamaları iş yaşantısına adapte etmek. 

FAALİYETLER 

 İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları, bilgilendirici 

toplantı ve duyurular yapmak. 

 Ekonomik raporlar hazırlamak. 

 Belirlenmiş hedef doğrultusunda sektör araştırması yaparak rapor hazırlamak 

 Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vermek/verilmesine destek olmak. 

 Mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaya ilişkin önerilerde bulunmak. 

 Üniversite işbirlikleri ile çalışmalar ve araştırmalar yapmak. 

 Sektör bazlı projeler gerçekleştirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut Durum 

(2015) 
2016 2017 2018 

Yapılan/katkı sağlanan eğitim 

programları  

 Çıraklık / kalfalık/ ustalık eğitimleri 

 Mesleki bilgilendirme eğitimleri 

 Yönetim sistemlerine yönelik eğitimler 

 Girişimcilik eğitimleri 

Eğitim Takip 

sisteminin 

kurulması 

Min. 25 

Eğitim 

Min.30 

Eğitim 

Min.35 

Eğitim 

Sektörel gelişmeler, teknolojik gelişmeler 

ve mevzuat değişikliklerinin sürekli takip 

edilmesi ve bilgilendirici amaçlı 

not/genelge/doküman hazırlanması ve 

duyurulması 

√ √ √ √ 

Hazırlanan bülten sayısı 12 12 12 12 

Hazırlanan ekonomik ve sektör 

değerlendirme raporları 

 Haftalık ekonomik değerlendirme 

raporu 

 Enflasyon raporu 

 Finansal yatırım araçlarının getiri 

oranları raporu 

 Perakende satış hacim / ciro raporu 

 İşsizlik raporu 

 Büyüme raporu 

 Sektörel araştırma raporu 

104 104 104 104 

Esnaf teşkilatının sorunları ve çözüm 

önerilerine ilişkin hazırlanan 

değerlendirme raporları/kitapları  

1  

(Güncel) 

1 

(Güncel) 

1 

(Güncel) 

1 

(Güncel) 

Uygulanan proje sayısı 

En az 1 

hibe 

 projesi 

En az 1 

hibe 

projesi 

En az 1 

hibe 

projesi 

En az 1 

hibe 

projesi 

  



  

 İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

2016-2018 İESOB STRATEJİK PLANI 49 

STRATEJİK 

AMAÇ-3 
MESLEKİ YETERLİK ALANINDA ÜYELERE DESTEK SAĞLAMAK 

HEDEF 

İhtiyaç duyulan öncelikli meslek dallarından başlanılarak gerek Birlik 

bünyesinde gerek anlaşmalarla esnaf ve sanatkarın mesleki yeterliliklerini 

belgelemelerine destek olmak gerekse Birlik olarak Yetkilendirilmiş Mesleki 

Yeterlilik Sınav Merkezi olarak bizzat yapmak 

FAALİYETLER 

 Meslek dallarına göre önem ve öncelik açısından sınıflandırma yapmak. 

 Mesleki yeterlilik alanında TESK ile etkin iletişim halinde gelişmeleri takip 

etmek, mevzuat ve uygulama bakımından esnaf ve sanatkarı bilgilendirerek 

yönlendirilmesini sağlamak. 

 Belirlenen meslek dallarına ait ihtiyaç duyulan alt yapı, donanım ve 

dokümantasyon sürecini kurmak, sistemi işletilir hale getirmek ve sürdürmek. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yaparak gelecekteki 

kurumsal ihtiyaçları karşılamak. 

 Eğitim ve belgelendirme süreçlerinde esnafa yol göstermek. 

 Dezavantajlı ve engelli esnaf ve sanatkarların sosyal dışlanmalarını 

engellemek açısından mesleki gelişimlerini sağlamak ve mesleki yeterliklerini 

belgelendirmelerinde destek olmak ve bu konuda projeler hazırlamak.  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut Durum 

(2015) 
2016 2017 2018 

Mesleki alanda faaliyet gösterecek 

merkezin kurulması 
- - √ √ 

Mesleki yeterlilik alanında sistem alt 

yapısının donanım ve dokümantasyon 

olarak hazırlanması 

- - √ √ 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

akredite olunması 
- - - √ 

Mesleki yeterlilik alanında kurulacak 

merkezin tüm esnaf ve sanatkara 

tanıtılması  

- - √ √ 

Verilen mesleki yeterlilik belge sayısı - - - 20 

Eğitim veya belgelendirme için meslek 

bazlı ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 

şekilde kurumlara yönelik yapılan 

anlaşma sayısı 

- - - 2 
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STRATEJİK 

AMAÇ-4 

KAYITLI ESNAF SAYISINI ARTTIRMAK VE HAKSIZ REKABETİ 

ÖNLEMEK 

HEDEF 

İzmir ilinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek hem belge bazında 

hem de faaliyet bakımından mevzuata uygunluğunu kontrol etmek. 

Ziyaret edilen işletmelere yenilikler konusunda bilgi vermek. 

Ziyaret edilen esnaf ve sanatkarın ihtiyaç ve beklentilerini almak, varsa 

sorunlarını Birliğe iletmek. 

FAALİYETLER 

 İzmir genelinde birliğe bağlı odalarla koordineli bir şekilde meslek, sektör ve 

bölge bazlı denetimler yapmak, evrak bazında uygunluklarını incelemek ve 

eksiklikleri tespit etmek. 

 Kayıtsız işyerlerini sayı ve lokasyon olarak tespit ederek ilgili paydaşlara 

bildirmek ve ortak hareket etmek,  

 İşyerlerine yapılan ziyaretlerde esnaf ve sanatkarın bilmesi gereken mevzuat 

değişikliği, teşvik, destek ve hibe vb. hakkında esnaf ve sanatkarı 

bilgilendirme ve iletişimi arttırmak.  

 Bağlı odalarla işbirliği halinde ilgili komisyon aracılığıyla fiyat tarifelerini 

belirleyerek haksız rekabeti önlemeye katkı sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut 

Durum (2015) 
2016 2017 2018 

Esnaf bilgi ve iletişim alt yapısını 

kurmak ve etkin bir şekilde sürdürmek 
- √ √ √ 

İşyerlerine yapılan 

ziyaret/denetim/inceleme sayısı 
Min. 600 Min. 600 Min. 600 Min.600 

Denetim verimliliğini ve etkinliğini 

arttırılmak için paydaşlarla olan 

işbirliğini güçlendirmek  

√ √ √ √ 

Kayıt dışı işletme sayısını azaltmak √ √ √ √ 

Kayıt dışına yönelik gelen şikayetlere 

cevap verme oranı  
%95 %95 %95 %95 

 

STRATEJİK 

AMAÇ-5 

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TİCARİ YAŞAM İÇİNDEKİ ÖNEMİNİ 

ARTTIRMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK 

HEDEF 
Ahilik kültürünün yaşatılması ve unutulmaması adına özendirici ve teşvik 

edici etkinlikler ve organizasyonlar yapmak. 

FAALİYETLER 

 Ahilik Haftasını İzmir genelinde kutlamak ve ahilik etkinlikleri yapmak. 

 İlin Ahisinin seçilmesi ve ödüllendirilmesi. 

 Ahilik kültürünün yaygınlaşması adına organizasyonlar düzenlemek ve 

teşkilatın katılımını sağlamak 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut Durum 

(2015) 
2016 2017 2018 

Ahilik kültürünü yaygınlaştırmak adına 

yapılan organizasyon sayısı 
1 1 1 1 

Esnaf ve sanatkar teşkilatının birlik ve 

beraberlik adına iletişimlerini sıklaştırmak 

ve etkileşimlerini güçlendirmek  

√ √ √ √ 
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STRATEJİK 

AMAÇ-6 

ESNAFA FAYDA SAĞLAYACAK PROTOKOLLER VE ANLAŞMALAR 

YAPARAK GENEL GİDERLERİN AZALTILMASINA DESTEK OLMAK 

HEDEF 

Esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerinde kullandıkları hammadde, 

yardımcı madde, enerji vb. tüketim maddelerinde uygun fiyat 

avantajından faydalanmasını sağlamak.  

Finansman erişimini kolaylaştırmak 

FAALİYETLER 

 Finansmana erişimde bankalarla uygun avantaj sağlayacak işbirliği 

gerçekleştirmek. 

 Elektrik, su, akaryakıt, yedek parça vb. tüketim maddelerinde esnaf ve 

sanatkara avantaj sağlayacak çalışmalar/anlaşmalar yapmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut 

Durum (2015) 
2016 2017 2018 

Elektrik-Su-Yedek parça tüketiminde 

işbirliği protokolü yapmak. 
√ √ √ √ 

Banka protokolleri yapmak √ √ √ √ 

 

STRATEJİK 

AMAÇ-7 

ESNAF VE SANATKARIN YENİLİKLERE ADAPTE OLMASI VE 

REKABET GÜCÜNÜN ARTMASI 

HEDEF 

Esnaf ve sanatkarın ekonomik yaşamdaki etkinliğini arttırmak ve ekonomik 

açıdan güçlenmesine destek olmak. Esnaf ve Sanatkar işletmelerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak çalışma yapmak. 

FAALİYETLER 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya TESK yönetiminde yapılan toplantılara ve 

çalışmalara katılarak gelişmeler doğrultusunda üyeleri yönlendirmek, aynı 

şekilde esnaf ve sanatkara fayda sağlayacak önerileri ve istekleri de iletmek. 

 Esnaf ve Sanatkarların genel ya da mesleki sorunlarını/ beklentilerini odalarla 

etkin iletişim halinde ikili görüşmeler ve anketler yolu ile derlemek, rapor 

oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak. 

 İş yaşamındaki iyi uygulamaları araştırmak, esnaf ve sanatkara duyurmak. 

 Esnaf ve sanatkar için elektronik ticaretin ya da farklı yenilikçi modellerin 

uygulanmasında teknolojik bilgi seviyesinin arttırılması için üyelere/odalara 

danışmanlık hizmeti vermek. 

 Alo Esnaf yapısının duyurulmasına ve yaygın kullanımına yönelik 

bilgilendirici toplantılar ve sunumlar yapmak.  

 Yeni girişimcilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 

 Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik dönüşüm projeleri üretmek ve 

uygulamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Mevcut Durum 

(2015) 
2016 2017 2018 

Katılım sağlanan organizasyon ve 

etkinlik sayısı 
20  20 20 20 

Mesleklerin rekabet gücünü arttırmak 

için yapılan proje/ organizasyon/toplantı 

sayısı 

4 6 6 6 

Üye ve odalara yönelik eğitim ve 

danışmanlık hizmetinin sürdürülmesi 
√ √ √ √ 

e-ticaret uygulamaları hakkında 

bilgilendirme yapmak 
√ √ √ √ 

Birlik/odalar tarafından katılım sağlanan 

edilen fuar sayısı 
4 5 6 6 
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Beşinci bölümde İESOB’un stratejik 

planının nasıl izleneceği ve 

değerlendirileceğine dair prosedürler 

belirtilmiştir.  

5 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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5. İESOB İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

 

Sistem, stratejik amaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmada öncelikli koşuldur.  

İESOB hedeflerle yönetim anlayışını benimsemiş bir Birlik olarak yürütülen tüm faaliyetlerini 

kalite yönetim sistemi çerçevesinde planlı, programlı ve sistematik biçimde izleyecek; planlanan 

ve gerçekleşenler arasındaki sonuçları da düzenli olarak bilişim alt yapısında değerlendirecektir.    

 

Amaç ve hedeflere yönelik yetki ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmiş olması, proje ve 

faaliyetlerde kaydedilen aşamaların sistematik olarak raporlanması, planda ortaya konulan 

stratejik hedeflerden olası sapmaların proaktif bir yaklaşımla değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin zamanında alınması, stratejik yönetimin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi 

açısından önem arz etmektedir. 

 

Bu çerçevede, stratejik planın uygulanmasına, izlenmesine, sonuçların ölçülmesi ve 

raporlanmasına yönelik olarak her birim üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek adına 

aşağıdaki faaliyetleri yerine getireceklerdir: 

 İBEP bilişim alt yapısında tanımlanan “Performans ve İş Takip Modülü” çerçevesinde 

belirlenen günlük/haftalık/aylık/yıllık hedefler ile gerçekleşenler kıyaslanacak ve 

muhtemel sapmaların nedenleri değerlendirilecektir. 

 Stratejik planın uygulaması esnasında kalite unsurları ve diğer dış faktörler açısından 6 

aylık dönemler itibarıyla değerlendirmeler yapılacak, karşılaşılması muhtemel yeni 

durumlarda hedeflerin güncellenmesi sağlanacaktır. 

 İzleme ve değerlendirme sürecinde ilerlemeler, ay ay izlenerek sapmalar ve 

güncellemeler yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilecektir. Yıllık 

olarak da gelişmeler kapsamlı rapor halinde hazırlanacak ve sunulacaktır.  

 Yılda bir kez hazırlanacak faaliyet raporu ve 6 aylık dönemler itibarıyla hazırlanacak ara 

raporlar ile değerlendirilecektir. İhtiyacın ortaya çıkması halinde acil durum raporlarıyla 

da değerlendirme yapılabilecektir.  

 Esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri analiz edilerek kitapçık halinde 

yayınlanacaktır. 
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Stratejik Plan uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” yaklaşımı çerçevesinde 

ele alınacaktır. Mevcutta uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi ile de yürütülen faaliyetler 

ve izlenecek prosedürler, mevzuat ile uyumlaştırılarak olası riskler, risk yönetim stratejisi ile 

takip edilecek ve ilgili personeller tarafından güncellenecektir. 

 

Yılda en az bir kez yapılan iç tetkikler, üye/oda müşteri memnuniyet anketleri ve şikâyetler 

sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek Birlik faaliyetlerindeki uygulamaların 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi de sağlanacaktır. 

 

Yılda en az iki kez yapılan oda genel sekreterleri eğitimi ve Başkanlar Kurulu toplantılarında 

ise odaların ve üyelerin ihtiyaç ve beklentileri fikir alışverişi ile değerlendirilerek sistemde 

aksayan yanlar izlenecek ve ihtiyaç duyulan tedbirler alınacaktır.  

 

İzleme ve değerlendirmenin sürdürebilirliği için; genel olarak Birlik içi ve odalar genelinde 

yapılacak eğitimlerin nitelik ve nicelik bakımından arttırılmasına, altyapı ve teknoloji 

kapasitesinin iyileştirmesine önem verilecektir. Bunun yanında İBEP alt yapısında veri analizi 

ve sonuç bilgilerinin performans değerlendirme süreçlerine dâhil edilmesi ile sistemin etkinliği 

sağlanacaktır. 
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Altıncı bölümde İESOB’un stratejik planı 

değerlendirilerek varsayımlar ve 

hedeflenen durumlar ortaya 

konulmuştur.  

6 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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6. SONUÇ  

 

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm; yaşamımızın her alanında dünden bugünü, 

bugünden geleceği planlayıp yönetme ihtiyacını ortaya koymuştur.  

“Değişimi yönetmek kavramı” iş yaşamında yöneticiden çalışana kadar herkesin iş süreçlerine 

gönüllü ve etkin katıldığı bir kurum kültürünün oluşmasından geçmektedir. İçselleşmiş kurum 

kültürü ile sistem temelli, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerini birleştiren 

alt yapıyı kurmak ve uygulamak için kullanılan en etkin araç “stratejik planlama” dır. 

Kurulduğu zamandan bu yana odalarına ve 

üyelerine yönelik çalışmalarını sürdüren 

İESOB, 2016 yılından itibaren stratejik 

planlama sürecini başlatarak hizmet 

anlayışını daha yenilikçi, üyelerine katma 

değer yaratacak şekilde sistemli ve planlı bir 

şekilde hizmet vererek kurumsal yönetim 

yapısını ve fonksiyonlarını günümüzdeki 

toplumsal yapı ve ilişki zeminine 

oturtacaktır.  

 

 Esnaf ve sanatkarların küresel pazarda söz sahibi olmasını öngören,  

 Esnaf ve sanatkara fayda sağlayan politikaların belirlenmesinde etkin, 

 “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi doğrultusunda,  

 Türkiye’nin 2023 hedefleri ile uyum içinde,  

 Türkiye’de örnek alınan Birlik olmak” vizyonu çerçevesinde , 

 Hızlı, kaliteli hizmet sunan, üye odaklı, tarafsız, öncü ve yönlendirici temel değerleri 

doğrultusunda 2016 - 2018 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlanmıştır.  

İESOB Stratejik Planı her yıl gözden geçirilerek revize edilecek ve her dört yılda bir yeniden 

hazırlanacaktır.  
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7. İESOB’ DAN FOTOĞRAFLAR 

 

 

 

 

İESOB Başkan ve Başkan Vekilleri 

Vekilleir 

İESOB Yönetim Kurulu  
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İESOB Disiplin Kurulu 

İESOB Denetim Kurulu 
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