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Üye memnuniyet anketlerinin 

yapılması ve raporlanarak 

yönetime sunulması H.F.Komit

B. Duman 

Anketlerin web sitesi yoluyla 

yada direkt  doldurulmasının 

sağlanması, sonuçların 

raporlanması ve Y.K. sunulması
yıllık 

anketler 

Y.K. Kararları 

Meclis ve Yönetim Kurulu 

Toplantılarının düzenli olarak 

yapılması 
Meclis Üyeleri 

Y.K. Üyeleri 

H.F.Komit 

gündemin hazırlanması, katılımın 

sağlanması, kararların 

hazırlanması  aylık- haftalık 
Meclis kararları

Y.K.Kararları  

Borsa  faaliyetlerinin, Borsanın  

çeşitli konularda görüşlerinin,  

üyelerimizin mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırıcı bilgilerin ve 

bölgemizin kültürünü, folklorunu 

ve değerlerini içeren yazıların yer 

aldığı borsamız yayınlarının 

içeriğinin belirlenmesi,

H.F.Komit 

B.Duman 

Yayınların kalite kontrol, kabul 

süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili 

her türlü koordinasyon 

çalışmalarının yürütülmesi.

günlük yayınlar 

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ 

KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 

Her yıl üye bilgilerinde 

güncelleme yapılması, üye 

durumlarının ( faaı- askıda- terk ) 

belirlenmesi 

H.F.Komit

B. Duman 

Üyeler telefonlar aranacak, 

gerekli tebligatlar yapılacak, 

Meclis kararları alınacak yıllık 
üye programı, meclis 

kararları 
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DTB nun yetkili organlarınca 

oluşturulan görüş ve politikaların 

dışında DTB yöneticileri 

tarafından basına kişisel görüş 

içeren açıklamalar yapılmaması

Yönetim Kurulu Günlük- haftalık- aylık 

DTB’nun faaliyetlerinin amacına 

ve hedefine yönelik makaleler ve 

basın bültenleri hazırlanması N.Karslıoğlu

H.F.Komit  

Makalenin hazırlanması ve basına 

ulaştırılması 

Günlük- haftalık- aylık basın haberleri 

Kentimize ve ticari ve tarımsal  

yaşama dönük yeni fikir ve 

projelere ışık tutmayı amaçlayan 

sosyal, siyasal ve ekonomik 

konularda bütünüyle akademik 

bir yaklaşımla sosyo-ekonomik 

H.F.Komit 

B.Duman 

Üniversite veya danışmanlarla 

bağlantı kurulması ve analiz 

konularının belirlenmesi Günlük- haftalık- aylık analiz raporları 

DTB tarafından gündeme 

getirilen konular veya gündemde 

yer alan konular ile ilgili  Borsanın  

görüş ve mesajlarını iletmek 

üzere basın toplantıları 

düzenlenmesi

N.Karslıoğlu

H.F.Komit 

B.Duman

Basınla iletişim kurmak , gerekli 

duyuru  ve hazırlıkları yapmak 

Günlük- haftalık- aylık basın haberleri 

Borsa  faaliyetlerinin yer aldığı 

Faaliyet Raporu’nun her yıl 

yayımlanması, hedef 

kitle(lerimize) ulaştırılması 

H. F. Komit 

Tüm Birimler 

İlgili dökümanların temini, 

düzenlenmesi, yayınlanması 

yıllık Faaliyet Raporu 
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Üyelerimizin e-posta ve sms 

gruplarının oluşturulması, 

üyelerimize yönelik yapılacak tüm 

duyuruların e-posta, internet 

sayfası ve sms programı 

üzerinden yapılmasının 

sağlanması

H.F.Komit 

B.Duman 

sms metinlerinin hazırlanması ve 

zamanında duyurulması 

Günlük- haftalık- aylık 
e-posta - sms- web 

sitesi 

Yönetim Kurulunca belirlenmiş 

özel gün ve haftalarda borsamızın  

kutlama, dilek ve temennilerinin, 

gazete ilanları ve internet sayfası 

yoluyla hedef kitleye ulaştırılması

H.F.Komit 

B.Duman 

metinlerin hazırlanması ve 

zamanında yayınlanması 

Günlük- haftalık- aylık 

e-posta - sms- web 

sitesi - basın 

duyuruları 

Web sayfasının güncel ve 

üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate 

alan bir anlayış ile hizmet 

vermesinin sağlanması

H.F.Komit 

B.Duman 

güncel bilgiler içermesi ve aktif 

işlevini sağlamak 

günlük Web Sitesi 

Borsanın yürüttüğü projelere ve 

faaliyetlere ilişkin habeler  

yapılması H.F.Komit 

B.Duman 

Basınla iletişim kurmak , gerekli  

hazırlıkları yapmak 

Günlük- haftalık- aylık basın haberleri 

SMS mesajları, afiş, poster ve 

ilanlar ile Borsanın  etkinlik ve 

faaliyetlerinin duyurulması H.F.Komit 

B.Duman 

Mesaj metinlerinin ve posterlerin 

hazırlanması 

Günlük- haftalık- aylık 
Afişler- posterler- 

mesajlar 



15

16

17

18

19

Belli başlı ulusal ve yerel 

gazeteler ile abonelik sisteminin 

oluşturulması B. Duman güncel takibi Günlük

Düzce Sektör- Efor

Dünya- Düzce Postası -  

Borsamızın basında yer alan 

haberlerine ilişkin web sayfasında 

Basında DTB  bölümünün güncel 

tutulması
B. Duman güncel takibi Günlük web sitesi 

Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesi amacıyla 

basın mensupları ve Borsa 

yönetiminin katılımı ile çeşitli 

etkinlikler düzenlenmesi

N. Karslıoğlu 

H.F.Komit 

B. Duman 

organizasyonun hazırlanması - 

gerekli davetlerin yapılması 

Günlük- haftalık- aylık etkinlik raporları 

Borsanın  görüş ve önerilerini 

hedef kitleye ulaştıracak her türlü 

organizasyonun (toplantı, 

konferans, seminer, ödül töreni)  

basına açık olarak yapılması 

N. Karslıoğlu 

H.F.Komit 

B.Duman 

organizasyon hazırlıklarının 

yapılması - basınla iletişim 

kurulması 

Yerel ve ulusal basın 

kuruluşlarının iletişim bilgilerinin 

yer aldığı bir veri tabanı 

oluşturulması
B. Duman 

verilerin toplanması - 

düzenlenmesi 

yıllık veri tabanı 
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Diğer oda- borsalarla iletişim 

kurulması 
N.Karslıoğlu 

H.F.Komit 

Diğer oda- borsalardan gelen 

eğitimlere, istişare toplantılarına 

ve bilgilendirme yazılarına yanıt 

verilmesi  

Günlük- haftalık- aylık 
gelen- giden evrak 

kayıt 

TOBB'dan gelen yurt dışı 

işbirliğitalepleri, bilgilendirme 

yazılarını ilgli sektörlere 

duyurmak 
B. Duman Web sitesinde yayınlanması Günlük- haftalık- aylık Web Sitesi 

Yurt içi- yurt dışı fuarlarının 

duyurulması 

B. Duman 

duyuruların web sitesinde 

yayınlanması 

günlük web sitesi 

Sektör gazetesi ile ortak 

hazırlanan aylık haber bülteninin 

web sitesinde yayınlanması B. Duman siteye konulması aylık web sitesi 

Borsamızın basında yer alan 

haberlerinin, basında yer alma 

oranlarının ve Borsamız  internet 

sitesine giriş oranlarının 3 aylık 

olarak raporlanarak yönetime 

sunulması

H.F.Komit 

B.Duman 

Verileri hazırlamak- yönetime 

sunmak ( Mart-haziran - eylül- 

aralık) 
3 aylık 

Yönetim Kurulu 

Kararları 

Web sitemizin  yeniden 

tasarlanarak akreditasyon 

gereklerine göre düzenlenmesi ve 

sürekli geliştirilmesi 

H.F.Komit 

B.Duman 
hizmet alımı- takip Günlük- haftalık- aylık web sitesi 
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TOBB tarafından düzenlenen 

toplantılara  katılımın sağlanması 
N.Karslıoğlu 

H.F.Komit 

TOBB tarafından düzenlenen 

toplantılara yönetim kurulundan/ 

genel sekreterlikten katılım 

sağlanması 
Günlük- haftalık- aylık gelen- giden yazı 

TOBB'un değerlendirilmelerinde 

kullanılmak üzere borsamız 

görüşlerinin yazılı olarak 

bildirilmesi 

N.Karslıoğlu 

H.F.Komit 

TOBB'un değerlendirilmelerinde 

kullanılmak üzere borsamız 

görüşlerinin yazılı olarak 

bildirilmesi 
Günlük- haftalık- aylık gelen- giden yazı 

TOBB tarafından düzenlenen 

eğitimlere katılımın sağlanması 
H.F.Komit İlgili personelin belirlenerek 

katılımını sağlamak 
Günlük- haftalık- aylık 

sertifikalar, gelen- 

giden  yazı 


