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KURULUŞ 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve 

dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri 

yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 

 

 
TARİHÇE 

1900 tarihinden beri Fatsa'ya hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası eski kayıtlarda "Ticaret ve 

Sanayi ve Ziraat Odası" olarak geçmektedir. Odaya ait en eski defterler 1923' e kadar uzanır. 

Bilinen ilk Başkanı Rum asıllı LAZERİ EFENDİ'dir. 1902-1903 tarihlerinde ise Demircizade 

Mustafa Bey başkandır. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra da Fatsa'nın sosyo–ekonomik hayatında etkili olan Oda’nın 

belli başlı faaliyetleri şunlardır: 

 

a) Fındık Talimatnamesi 

 

5 Eylül 1930 tarihinde toplanan yönetim kurulu, Fındık talimatnamesini oy birliğiyle kabul 

etmiştir. Talimatname, fındık mahsulünün daha kaliteli üretilmesi için alınacak tedbirleri içerir. 

Fındığın rutubetten korunarak ve cinslerinin ayrılarak pazarlanması kararlaştırılmıştır. Fındık 

talimatnamesinin yaptırımını ticaret odası ve belediye zabıtası sağlayacaktır.) Fındık 

Talimatnamesi 

 

b) Kendir Talimatnamesi 

30 Mayıs 1951'de toplanan yönetim kurulu kendir ticaretini de denetim altına alarak, ihraç 

edilecek kendirin özelliklerini belirlemiştir. Talimatnameye göre kendir, tamamıyla kurutulmuş 

olacak, rutubet bulunmayacak ve dolaşık olmayacaktır. 

 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz 2013 tarihinden itibaren “Evkaf Mahallesi, Kumru-Korgan Yolu üzeri 

No:28  - Fatsa” adresinde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan yeni ve modern hizmet binasında 

hizmet vermeye devam etmektedir. 

 
 

ÇALIŞMA ALANI 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma alanı Fatsa İlçesi başta olmak üzere Ayabastı, 

Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçeleridir. 
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KOMİTE, KURUL, KOMİSYONLAR VE PERSONEL 

1. Meslek Komiteleri 

Meslek Komitelerimiz 17 meslek grubunda toplam 96 üyeden oluşmaktadır. 
 

2. Meclis 

Kendi üyeleri arasından dört yıl için seçilen bir Meclis Başkanı, iki Meclis Başkan Yardımcısı ve bir 

Katip üye olmak üzere toplam 36 üyeden oluşmaktadır. 

3. Yönetim Kurulu 

Meclis üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman üye 

olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. 

4. Disiplin Kurulu 

Meclis tarafından seçilen Odamıza kayıtlı 12 üyeden oluşmaktadır. 
 

5. Hesapları İnceleme Komisyonu 

Meclis üyeleri arasından seçilen 5 üyeden oluşmaktadır. 

6. İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

İlimiz Odaları ve Borsasına kayıtlı 5 kadın üyeden oluşmaktadır. 

7. Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

İlimiz Odaları ve Borsasına kayıtlı yaşları 18–39 arasında olan toplam 4 üyeden oluşmaktadır. 
 

8. Personel 

Hamdi KARAMUSTAFAİ Genel Sekreter 
 

Hatice YÜCEL Muhasebe Memuru/Veznedar 

Ahmet ÇITIR Muamelat memuru 

Gamze Ilgın OLGUN -  Ticaret Sicil Müdürü 
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MİSYONUMUZ 
Nitelikli Personeli ile Üyelerinin sektörel alanda ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması yönünde aktif rol 
oynayarak Bölgenin Ticari Faaliyetlerine değer katmak, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi 
için Lobicilik Faaliyetlerinde bulunarak, sunulan çözümlerin sürekliliğini sağlamaktır. 

 
VİZYONUMUZ 

Üyelerinin ve Bölge Kentlerin ihtiyaçlarına etkin çözümler sunan, Uluslararası işbirlikleri 
gerçekleştirmiş, Üyesi olmaktan ayrıcalık duyulan, Türkiye Ekonomisindeki en önemli aktörlerden 
birisi olmaktır. 
 

KALİTE POLİTİKAMIZ 
Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler 
konumuna getirmek Amacına yönelik olarak; 

✓ Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda 

Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini 
benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak, 

✓ Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz 

arasında sektörel networkler oluşturmak, 

✓ Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi 

faaliyetlerinde bulunmak, 

✓ Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol 

almak, 

✓ Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak, 

✓ Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak, 

✓ Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak, 

ve 

✓ Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek, 

Kalite politikamızdır. 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

Kalite 

Güvenilirlik 

Ulaşılabilirlik 

Katılımcılık 

Açıklık 

Paylaşım 

Tarafsızlık 



5  

ETİK DEĞERLERİMİZ 

Adalet 

Eşitlik 

Dürüstlük ve Doğruluk 

Tarafsızlık 

Sorumluluk 

İnsan Hakları 

Hümanizm 

Bağlılık 

Sevgi 
 

Hoşgörü 

Saygı 

Tutumluluk 

Demokrasi 

Olumlu İnsan İlişkileri 
 

Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi 

Açıklık 

Hak ve özgürlükler 

Emeğin hakkını verme 

Yasa dışı emirlere karşı direnme 

 
 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 
 

 
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını 

planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve 

güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, 

kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için 

yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların 

etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi 

güvence altına alır. 

Odamız bu politikası ile; 

✓ Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı 

hazırlamayı, 

✓ Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat 

doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi, 

✓ Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı, 
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✓ Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda 

ceza-ödül uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi, 

✓ Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı, 

✓ Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı, 

✓ Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı, 

✓ İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt 

Eder 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ 

 

 
Fatsa TSO Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve 

üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir. 

Bu bilinçle; 

✓ Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere 

her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. 

✓ Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların 

etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir. 

✓ Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları 

oda tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir. 

✓ Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. 

KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına 

yönelik çalışmaları devam etmektedir. 

✓ Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve 

Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket 

etmektedir. 

✓ Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve 

bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde 

uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar. 

✓ Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. 

Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. 

✓ Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve 

sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar. 

✓ Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst 

ve etik kurullar çerçevesinde çalışır 

✓ Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, 

çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar. 

✓ Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.. 
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MALİ POLİTİKAMIZ 
 

 
Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, 
ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere 
faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da 
belirtilen gelir kaynaklarını kullanır. 

✓ Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler 

doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik 
koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir. 

✓ Odanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz 

önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve 
uygulanır. 

✓ Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince 

harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

✓ Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel 

Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı 
hallerde, genel sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır. 

✓ Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, 

sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından 
re’sen yapılabilir. 

✓ Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden oda, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını 
düzenler. 

✓ Oda harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, 

doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser. 

✓ Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini 

kolaylaştırmak için; düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, 
ilgili organlara ve oda üyelerine sunar. 

✓ Oda, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu 

fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar. 

✓ Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı 

ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. 
Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin 
verilmez. 

✓ Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb 

risklere karşılık sigortalanır. 
 
 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ 
 

 
Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, 

anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve 

sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda; 

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, 

teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya 

organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve 
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karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır. 

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken; 

✓ (SMS) Kısa mesaj, 

✓ Elektronik posta, 

✓ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) 

✓ Telefon, 

✓ Faks, 

✓ Web sayfası 

✓ Sosyal Medya 

✓ Yıllık Faaliyet Raporu 

✓ Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen 

basın açıklamalarını 

kullanmaktadır. 

 

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen dünya 

teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte 

ve uygulamaktır. 

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik 

sistemler ile hizmetler üretmektir. 

Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve 

üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız 

ve kolaylık kazandırmaktır.. 

 
 
 

ÜYE MEMNUNİYETLERİ VE ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ  

Üye dilek, öneri ve şikayetlerinin kolayca iletilebilmesi, bunların şeffaf, objektif, adil, dikkatli ele 

alınması, yasal sorumluluklar çerçevesinde ve kalite politikamıza uygun şekilde değerlendirilmesi, 

memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, geri 
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bildirimlerin tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için fırsat olarak değerlendirilmesi 

Üye Şikayetleri Politikamızın temelini oluşturmaktadır. 
 
 
 

 
İLETİŞİM HEDEFLERİMİZ 

İletişim hedeflerimiz şu şekildedir: 
 

Odamızın faaliyetlerini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve görünürlüğünü artırmak, 

İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini ve yatırım imkanlarını ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtmak, 

İlçemiz ve hizmet verdiğimiz çevre ilçeler ile ilgili hazırlanan tanıtım filmi, broşür ve tanıtım 

kitaplarının ilgili yerlere dağıtımını sağlamak, 

Fatsa ekonomi tarihi ve Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin anlatıldığı bir kitap yayınlamak ve ilgili 

yerlere dağıtımını yapmak, 

Bölgemizin uluslararası pazarda tanıtılması amacıyla yurtdışı fuarlar ve ikili görüşmelere katılım 

sağlanması ve yurtdışı heyetlerin Odamızda misafir edilmesini sağlamak, 

Üyelerimizin beklentilerini belirlemek amacıyla anketler uygulamak, 

Odamızın verdiği hizmetlerden faydalanan üyelerimizin işlemi gerçekleştiren personelin iletişiminden 

memnuniyetini belirlemek amacıyla binamızın hizmet katında elektronik anketler bulundurmak, 

Üyelerimizle olan iletişimimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla veri tabanımızda yer alan üye 

bilgilerinin güncelliğini sağlamak, 

Odamızın faaliyetlerinin anlatıldığı, ticari konulara yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı haftalık bülten ve 

aylık dergi yayınlamak 

 

Üyelerimizi bilgilendirme amaçlı hazırladığımız e-bültenlerin Odamızın web sayfası üzerinden 

yayınlanmasını ve abone olanların e-posta adresine her hafta ulaştırılmasınıı sağlamak, 

Üyelerimizle sürekli iletişimde bulunmak için sosyal medya hesaplarımızın (facebook, instagram, 

twitter, youtube vb.) aktif olarak kullanılması ve sosyal medya hesaplarımızın broşürlerle, e 

bülten ve dergi gibi diğer yayınlarımızda ve web sayfamızda tanıtımının yapılmasını sağlamak, 

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin videolar hazırlamak ve bunların sosyal medya hesaplarımızdan 

ve web sayfamız aracılığı ile üyelerimize ulaştırılmasını sağlamak, 

Çeşitli konularda üyelerimizi bilgilendirme amaçlı SMS’ler göndermek. 

Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitimler, etkinlikler, toplantılar gibi faaliyetler ile ilgili hazırlanan 

haberler, duyurular ve bültenlerin yerel basın ile paylaşılarak yazılı ve görsel medyada yer almasının 

sağlanarak etki çevresini genişletmek, 

Odamızın web sayfasını ulusal ve uluslararası çevrelerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak şekilde 

geliştirmek ve güncellemek, 

İlçelerimizde yer alan üyelerimizin ihtiyaçlarını belirlemek ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 

ilçelerde toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara KOSGEB, İŞKUR, TKDK, DOKA vb. kurumların 

temsilcilerinin katılımını sağlayarak üyelerimizin teşvik ve hibelerden yararlanabilmesini sağlamak, 
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Üye memnuniyetini değerlendirdiğimiz anketlerden alınan veriler doğrultusunda üyelerimizin talep 

etmiş olduğu eğitim konularına uygun eğitim planı hazırlamak, bu planı üyelerimize duyurmak ve 

bu eğitimleri gerçekleştirmek, 

Ramazan aylarında Fatsa ve hizmet verdiğimiz çevre ilçelerde iftar yemeği organizasyonu yaparak 

il/ilçe protokolü ve üyelerimizle bir araya gelmek, 

Paydaş grupları ile toplantılar düzenlemek ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik veri girdilerini sürekli 

güncellemek, 

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirme amacıyla kurulan FATSO Akademi 

tarafından eğitim ve seminer programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere FATSO 

Akademi sistemini hayata geçirmek. 

 

İLETİŞİM STRATEJİMİZİN ANA UNSURLARI 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası olarak İletişim Stratejimiz kapsamında, basılı, elektronik, görsel ve 

işitsel medya kullanımı ile yüz yüze iletişim olanaklarının her birinin dengeli olarak kullanımına özen 

göstermekteyiz. İletişime geçilen üyelerimiz tarafından iletişim metodumuzun nasıl algılandığının 

tespitine yönelik anketler uygulamaktayız. Yüz yüze iletişim faaliyetlerinde (eğitim, etkinlik, toplantı 

vs.) sadece tek yönlü bilgi aktarımı ve sunumlar yerine katılımcıların da görüş ve önerilerini almaya 

ilişkin interaktif faaliyetlere ve anketler gibi uygulamalara yer vermekteyiz. 

Elektronik iletişimde kullanılacak tüm mecralarda (web sayfası, e-bülten, vb) kullanıcı görüşlerinin 

alınmasına olanak sağlayan interaktif uygulamalara yer vermekte ve bilgi edinme – görüş iletme 

amaçlı mail adreslerini ve sosyal medya uygulamalarını etkileşim araçları olarak kullanmaktayız. 

Üyelerimizin bilgisine sunduğumuz ve pasif iletişim aracı olarak nitelendirdiğimiz yayınlarımızı aktif 

iletişim aracı haline getirmek için kısa bilgi içeriği ile e-posta olarak üyelerimize iletmekteyiz. 

Yayınlar, etkinlikler ve medya ilişkileri anlamında yapılacak çalışmaların bir kerelik veya dönemsel 

olmasından ziyade süreklilik arz etmesine özen göstermekteyiz. 

 
HEDEF KİTLEMİZ 

Üyelerimiz 
 

Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Yerel Yönetimler 

Potansiyel yatırımcılar 

İş dünyası 

Fatsa Üniversitesi 
 

Kamu( Diğer Bakanlıklar, Valilik, Belediye, İl Müdürlükleri vb.)Sivil Toplum Kuruluşları 

Diğer Kurum ve Kuruluşlar (STK’lar, Meslek Odaları, Birlikler, KOSGEB, DOKA, TKDK vb.) 

Diğer Oda/Borsalar 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Fatsa Halkı 
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İLETİŞİM STRATEJİMİZ 
 

1. ÜYELERE SUNULAN FAYDALARIN ARTIRILMASI 

Hedef 1.1.: “FATSO Akademi” sistemini oluşturarak bu sistem bünyesinde bünyesinde üye firmaların 
kapasite gelişimine yönelik seminer, eğitim ve uzmanlık programları düzenlenmesi 

Eylem 1.1.1.: Eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
 

Hedef 1.2.: Üyeler için yurt içi ve yurt dışı tanıtım fırsatlarının araştırılıp bilgilendirilmelerinin 

sağlanması 

Eylem 1.2.1.: Ulusal ve Uluslararası fuar takviminin yayınlanması 

Eylem 1.2.2.: İlgili araştırmalarda derlenen veriler sektörler özelinde sınıflandırılarak bunlarla ilgili yıllık 

takvimler hazırlanması 

Eylem 1.2.3.: Hazırlanan sektörel etkinlik programlarının web sayfası ve sosyal medya aracılığı ile 
paylaşılması 

 

Hedef 1.3.: Üyeler için sosyal etkinlikler düzenlenmesi 

Eylem 1.3.1.: Ramazan aylarında üyelere iftar yemeği organize etmek 

Eylem 1.3.2.: Şehirde gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliklerine toplu olarak katılım sağlamak 

 

2. ÜYELERİN FATSO ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN 

YÜKSELTİLMESİ 

 
Hedef 2.1.: FATSO üyelerinin bilgilerinin düzenli olarak güncellenerek üye veri tabanının 
güncel tutulması 

Eylem 2.1.1.: Üye Bilgi Güncelleme sisteminin üyelere duyurulması 

Eylem 2.1.2.: Güncellemelerin takip edilmesi 
 

Hedef 2.2.: Düzenli olarak e posta bültenleri, SMS mesajları, RSS akışları, Sosyal Medya Kanalları, 

yerel medya ve web sayfası ile üyelerin sektörel gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edilmesi 

Eylem 2.2.1.: Sektörel gelişme ve etkinliklerin düzenli olarak araştırılması ve listelenmesi 

Eylem 2.2.2.: Derlenen gelişme ve etkinlikler ile ilgili içeriklerin e-posta bültenleri, SMS mesajları 

olarak hazırlanması 

Eylem 2.2.3.: İlgili içeriklerin ilgili kanallardan yayınlanması 
 

Hedef 2.3.: Üye memnuniyetinin düzenli ölçümü ve sonuçlarının incelenerek organize edilerek 

faaliyetlerde bu sonuçların da hesaba katılması 

Eylem 2.3.1.: Üye memnuniyeti anketi sonuçlarının 1 yıllık düzende değerlendirilmesi 

Eylem 2.3.2.: Firmalara telefon edilerek ve/veya ziyaret edilerek memnuniyet düzeylerinin 

değerlendirilmesi  

  Eylem 2.3.3.: İlgili sonuçlara göre düzeltme ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi  
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İLETİŞİM ARAÇLARIMIZ 

Uyguladığımız üye memnuniyetini değerlendirme formlarımızda üyelerimize sormuş olduğumuz 

“Odamızın Duyuruları ve Faaliyetleri Hakkındaki Bilgilerin Size Hangi Kanaldan Ulaştığını Belirtiniz.” ve 

“Odamızla Hangi Kanaldan İletişime Geçmeyi İstersiniz?” sorularına aldığımız aşağıdaki  cevapları 

iletişim stratejimizi oluştururken veri olarak kullandık ve yine bu kapsamda aşağıdaki iletişim 

araçlarımızı belirledik. 

 

 
“Odamızın Duyuruları ve Faaliyetleri 

Hakkındaki Bilgilerin Size Hangi Kanaldan 

Ulaştığını Belirtiniz.” 

SMS %24.5 

E-POSTA %31.9 

WEB %1 

TÜMÜ %42.6 
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SMS 

Uygulamış olduğumuz ankette sorduğumuz “Odamızın Duyuruları ve Faaliyetleri Hakkındaki Bilgilerin 

Size Hangi Kanaldan Ulaştığını Belirtiniz.” ve “Odamızla Hangi Kanaldan İletişime Geçmeyi İstersiniz?” 

sorularına aldığımız en fazla  iki cevaptan biri olan SMS ile iletişim sağlanması kapsamında, 

üyelerimize tüm faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeyi öncelikli olarak SMS iletişim aracını 

kullanarak yapmaktayız. Odamıza yeni kayıt olan ya da bilgi güncellemesi yapan üyelerimizin cep 

telefonu numaralarını SMS sistemine kayıt etmekte ve bu sistemimizi aktif şekilde 

kullanmaktayız. 

TELEFON 

Odamız hizmet binasında gerçekleştireceğimiz ve sınırlı sayıda üyemizin katılım sağlayacağı eğitim, 

etkinlik, toplantı vb. faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmak için üyelerimizle personelimiz 

tarafından telefonla da iletişime geçilmektedir. 

E-POSTA 

Odamız tarafından hazırlanan yayınlar e-posta veri tabanımızda yer alan adreslere iletilmektedir. 

Ayrıca, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından görüş talebi olduğu takdirde, iletişim e-posta yolu ile 

sağlanmaktadır. Ayrıca tüm kurumsal faaliyetler ve duyrular da ankette en çok cevaplanan bir 

diğer seçenek olması nedeniyle  e-posta üzerinden e-bülten aracılığı ile üyelerimize 

ulaştırılmaktadır. 

  

YÜZYÜZE İLETİŞİM ARAÇLARI 

Odamız tarafından düzenlenen her türlü organizasyonda çalışanlarımız/yöneticilerimiz ile 

üyelerimiz/paydaşlarımız arasında doğrudan iletişim olmakta geribildirime olanak sağlayacak anket, 

istek, öneri, talep ve şikayet gibi unsurların toplanması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

BROŞÜR 

FATSO  tarafından bugüne kadar pek çok broşür üretilmiş ve başarı ile kullanılmıştır. Farklı konu 

ve alanlara ilişkin kısa bilgiler içeren, merak uyandıran ve detaylı bilgi için web sayfası ve diğer 

kaynaklara yönlendirme yapan broşürler, basit, hızlı, geniş erişimli, kullanımı kolay ve yaygın bir 

iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. 
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POSTER/BANNER 

Farklı konu ve alanlara ilişkin hazırlanan poster/banner Odamızın hizmet binasının girişinde 

asılmaktadır. Konunun önemi doğrultusunda şehirde mevcut reklam panoları da 

kullanılmaktadır. 

RAPORLAR 

Odamız tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu ve Sosyo-Ekonomik Envanter ile farklı alan, konu ve 

sektörlere ilişkin analiz ve veri içeren raporlar üyelerimiz ile paylaşılmaktadır. 

FATSO DERGİ 

Odamızın  süreli yayını olacak FATSO Dergi 2020 yılından itibaren Odamız üyeleri ve İlçe halkına 

sunulacaktır. 

WEB SAYFASI 

Tüm yazılı materyallerde web sayfamıza atıf yapılmakta, e-bülten ve sosyal medya kullanımı ile site 

referans gösterilerek yönlendirme yapılmaktadır. 

E-BÜLTEN 

Farklı konularda hazırlanan e-bültenler web sayfamız, sosyal medya hesaplarımız üzerinden 

haftalık olarak yayınlanmakta ve yine her yeni sayısı aboneliği bulunan e-posta listesine 

ulaştırılmaktadır.. 

SOSYAL MEDYA 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram başta olmak Odamıza ait sosyal medya hesapları bulunmakta 

ve aktif bir şekilde bu kaynaklardan bilgi aktarımı yapılmaktadır. Ayrıca, gerçekleştirmiş olduğumuz 

faaliyetlerimize ilişkin hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılmaktadır. 

TANITIM FİLMİ 

Fatsa’nın turistik tanıtımı açısından hazırlanan tanıtım filmi CD içerisinde ilgililere 
ulaştırılmaktadır. 
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