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Başkanın Mesajı 

 

Ayvalık Ticaret Odasının Değerli Üyeleri, 

Değerli Ayvalık’ta yaşayanlar, 

Öncelikle 02 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Ayvalık Ticaret Odası Seçimlerinin, tüm odamız 
üyeleri ile eşsiz ve güzel Ayvalık’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Seçim sonuçları 
açıklandığı anda da söylediğim gibi, bu sürecin sonunda, her ne olursa olsun kazananın Ayvalık ve 
Ayvalık Ticaret Odasının üyeleri olması yönünde tüm bilgi, birikim ve enerjimizi, tüm çalışma 
arkadaşlarım ile birlikte harcayacağımızdan emin olabilirsiniz. 

Ayvalık Ticaret Odamız, gelecek yıl 100 yaşına girmiş olacak. TOBB Bünyesi altındaki en seçkin, en 
önemli kurumlardan bir tanesi olan odamızı, önümüzdeki görev dönemimiz içinde sevgi, saygı, 
birlik ve beraberlik ortamında daha iyi noktalara taşımak, bu birlik ve beraberlikten alacağımız 
gücü ve enerjiyi en iyi şekilde Ayvalık ve Ayvalık Ticari yaşamının kalkınması, üyelerimizin ve 
önem verdiğimiz değerlerimizin geliştirilmesi amacı ile kullanmamız gerektiğini tüm ekip olarak 
aklımızdan çıkarmayacağız. 

Geniş bir katılım ile yapmış olduğumuz seçimin sonuçlarının, vermiş olduğu mesajı,  tüm çalışma 
arkadaşlarım ile birlikte almış bulunmaktayız. Çok değerli oda üyelerimizin vermiş oldukları 
büyük desteğin, bizlere büyük sorumluluklar yüklediğinin bilincindeyiz. Seçim süreci içinde, kısa 
vadede ve öncelikli yapılmasını düşündüğümüz çalışma ve projelerin bir kısmını paylaşmış 
bulunmaktayız. Bu süreç içinde değerli arkadaşlarım ile yapmış olduğumuz toplantı, söyleşi ve 
yazışmalarda, kendilerinin birikim, tecrübe ve enerjilerinden, birlik, beraberlik ve ortak aklı 
kullanarak, daha nice çalışmaları ve projeleri  ortaya koyabileceğimize ve 
gerçekleştirebileceğimize inancım sonsuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün de dediği gibi 
“Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. “ Birleşmek başlangıçtır, 
birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır. 
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Bu seçim süreci içinde Ayvalık ve Ayvalık Ticaret Odası için çaba sarf eden, çalışan, katkı veren 
tüm değerli Ayvalık Ticaret Odası üyeleri ile Ayvalık’ ta yaşayanlara, seçim sürecinde çok büyük 
gayret ve çaba gösteren siz çalışma arkadaşlarıma, Ayvalık Ticaret Odası meclis, yönetim, 
denetim ve komitelerinde görev almak üzere gönüllü olan,  seçilen tüm değerli şahıs ve şirket 
temsilcilerine, kardeşlerime, arkadaşlarıma, ağabeylerime çok teşekkür ediyor ve başarılar 
diliyorum. Sizlerin desteğiyle, tüm güçlükleri birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yüce yaratan 
hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 

Saygılar sunuyorum. 

Ali UÇAR 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. Stratejik Planlama Süreci 
Stratejik plan, gelecekte başarılması amaçlanan ve bu başarıya nasıl ulaşılacağını ortaya koyan 

organizasyonların fonksiyonlarına özel bir belgedir.  

 

Ayvalık Ticaret Odası, bu doğrultuda, gelecekteki başarı anlayışını, kurumsal konum ve temel 

yetkinliğini, dönemsel hedef, proje ve faaliyetlerini belirleyerek 2020-2023 dönemi Stratejik Planını 

hazırlamıştır.   

 

1.1 Stratejik Planlama Kararı ve Stratejik Planlama Ekibinin Atanması 

Oda Yönetim Kurulunun 24.09.2019 Tarih ve 486 Numaralı kararı ile 2020-2023 dönemi Stratejik 

Planının hazırlanması ve bu çalışmada görev alacak insan kaynaklarının atamaları yapılmıştır. Buna 

göre stratejik planlama ekibi aşağıda unvanları ve isimleri yazılı paydaşlardan oluşturulmuştur.  

 

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Büyükçıvgın  

Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Pehlivan  

Meclis Üyesi: Tülay Lale  

Genel Sekreter: Ahmet Baç  

Akreditasyon Sorumlusu: Özge Çakmak Göldal  

Muhasebe Memuru: Korhan Varol  

Yönetim Sistemleri Danışmanı: M. Önder Aydın  

 

1.2 Stratejik Planlama Süreci 

Ayvalık Ticaret Odası, stratejik planını aşağıda belirtilen dört aşamada oluşturmuş ve uygulamaların 

etkinliğini izleme yöntemini ortaya koymuştur. 

 

1.2.1 Araştırma ve Analizler  

Araştırma ve analizler ile Ayvalık Ticaret Odası çevresi ile birlikte değerlendirilerek mevcut durum 

araştırıldı. Ayvalık Ticaret Odası’nın faaliyetlerini etkileyeceği düşünülen uluslararası ekonomi 

raporları (Türkiye İş Bankası vb.), ulusal, bölgesel ve yerel planlar (Bölge Planı vb.) ve gelişmeler 

(ekonomik durum) incelendi.  

Ayvalık Ticaret Odası (iç faktörler) ve çevresi (dış faktörler), iç ve dış paydaşların görüşleri alınıp 

değerlendirilerek Güçlü yanlar, Zayıf yanlar (İç Faktörler), Fırsatlar ve Tehdit (Dış Faktörler) ele 

alınarak GZFT analizi yapıldı.  

 

Mevcut durum değerlendirmelerinden alınan sonuçlar ışığında kurumun geleceğine ilişkin 

değerlendirme ilk etapta stratejik planlama ekibi ve nihai olarak yönetim kurulu tarafından yapıldı.  

 

1.2.2 Vizyon Oluşturma ve Temel Stratejilerin Belirlenmesi  

Bu kapsamda Ayvalık Ticaret Odası’nın gelecekte neyi başarmak istediği ve bunu 

gerçekleştirebilecek kurumsal yeterlilik (kaynakların varlığı), hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin neler 

olabileceği; altyapı, insan kaynakları ve mali yapı analiz edilerek tespit edildi. Kurumun vizyonu, 
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misyonu ve yönetim politikaları temel yönetim ilkelerimizi belirlemek ve ilan etmek amacı ile 

oluşturuldu.   

 

2020-2023 Dönemi ATO Stratejik Planı, Yönetim Kurulunun 24.12.2019 tarihli onay kararı yayınlandı 

ve iş planında sorumluluğu bulunan birimlere bildirildi.  

 

Gelecekte başarılması gereken temel amaçlara (stratejilere) ilişkin dönemsel planların geliştirilmesi 

sağlandı. Temel stratejiler belirlenirken söz konusu stratejiler (Stratejik amaç ve hedefler) kurum 

vizyonumuza ulaşmak için tamamlayıcı unsurlar olarak belirlendi.  

 

1.2.3 Eylem Planlarının Oluşturulması  

Temel stratejilerin, amaç ve hedeflerin belirlenmesi sonrası, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yol 

haritası niteliği taşıyan Yıllık İş Planı ile Dört yıllık zaman dilimde yapılacak işler ele alındı. Bu 

doğrultuda dönemsel hedefler, projeler, faaliyetler ve bunların bütçeleri belirlendi, sorumluları 

atandı, işlerin gözden geçirme periyodu ve sorumluları belirlendi ve Yönetim Kurulunun 24.12.2019 

tarihli onay kararı sonrası iş planında sorumluluğu bulunan birimlere bildirildi.  

 

Not: Ayvalık Ticaret Odası; iş planlarına ilişkin bütçe çalışmalarını, her yıl Aralık ayında bir sonraki 

yılın kurum bütçesi hazırlanırken gözden geçirir ve gerekli ise revize eder.   

 

1.2.4 İzleme, Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama Metodunun Belirlenmesi 

Stratejik hedeflerin izlenmesi ve zamanında iyileştirme çalışmaları yapılarak hedeflere ulaşılması için 

şartların belirlenmesi amacı ile Akreditasyon İzleme Kurulu’nun Üç aylık sürelerde planlı toplantıları 

yapması, bu toplantılarda alınan tavsiye kararlarının Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya 

alınması yöntemi belirlendi.  

Bu amaç ile Akreditasyon İzleme Komitesi’nin esas toplantı gündeminin Yıllık İş Planları olması ve 

hedeflere ulaşmak içim planlanan işlerin ne kadarının başarıldığına ilişkin ölçümlemenin 

yapılabilmesi için iş planlarında görevi olan sorumluların Akreditasyon İzleme Komitesine rapor 

sunması uygun bulundu.  

 

Buna ek olarak yıllık olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında görüşülmek üzere Stratejik 

Yönetim Yıllık Performans Raporunun da Yönetim Kuruluna sunulması ve Oda Yıllık Faaliyet Raporu 

ile üyelere duyurulması yöntemi benimsendi.   

 

1.3 Strateji Geliştirme Modeli 

Ayvalık Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında, Genel Sekreter, Stratejik Planlama 

Ekibi ve Stratejik Planlama Danışmanın katılımıyla, stratejik planlama sürecini; yapılacak iş, takvim 

ve katılımcıları da içerecek şekilde planlandı ve uygulandı.  

 Ayvalık Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile mevcut durum ve geleceğe ilişkin 

değerlendirme yapıldı.  

 Ayvalık Ticaret Odası Personeli ile mevcut durum ve geleceğe ilişkin değerlendirme yapıldı. 

 Ayvalık Ticaret Odası Genel Sekreteri ile kurumun yapısı ve mali durumu incelendi. 
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 Oda çalışanları tarafından bölgeye ait mevcut durum bilgilerinin toplanması, değerlendirilmesi 

çalışmaları yapıldı. 

 Dış Paydaşlar (kamu, özel sektör-üyeler, bölge odaları,  sivil toplum kuruluşları temsilcileri) ile 

geniş katılımlı paydaş analizi yapıldı. 

 Yapılan çalışmalara ilişkin raporlar Stratejik Planlama Danışmanı ve Genel Sekreter tarafından 

raporlandı. Ortaya çıkan sonuçlar Yönetim Kurulu Üyeleri ile değerlendirildi ve stratejik plana 

alınması gereken konular seçildi.  

 Stratejik Plan Taslağı, stratejik Planlama ekibi tarafından hazırlandı ve değerlendirme 

toplantılarında elde edilen sonuçlar Stratejik Plan Taslağına alındı. 

 Oluşturulan taslak yönetim kurulu ve oda çalışanlarına sunuldu. Görüş ve öneriler dikkate 

alınarak gerekli düzeltme ve eklemeler yapılarak Stratejik Plan oluşturuldu.  

 Nihai taslak Yönetim Kurulu’nun onayına sunuldu ve onaylanarak 24.12.2019 tarihinde 

yayınlanmasına karar verildi.  

 

Stratejik Planda Kullanılan Kısaltmalar 

ATO   Ayvalık Ticaret Odası 

TOBB  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

                 AİK   Akreditasyon İzleme Komitesi 
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2. Vizyon, Misyon ve Yönetim Politikalarımız 
Kurumumuzun misyonu (esas görevi), vizyonu (geleceğe ilişkin planlanan durum) ve yönetim 

politikaları (temel yönetim ilkeleri) stratejik amaçlarımıza ulaşmamız ve başarılı bir meslek kurumu 

olabilmemiz için kurumumuza yön veren öz anlatımlardır. Kurumumuz, temel ilkelerimizi ortaya 

koyan bu öz anlatımları iç ve dış paydaşlarına tüm iletişim araçlarını kullanarak bildirir ve bu temel 

ilkelere uyacağını beyan eder.  

 

Yönetim Kurulu, aşağıda yer alan vizyon, misyon ve yönetim politikalarını; paydaşlarımızın beklenti 

ve ihtiyaçlarını, kurumumuzun başarması gereken stratejik amaçlarını dikkate alarak aşağıda ifade 

edildiği şekilde belirlemiştir.  

 

VİZYONUMUZ  

Ayvalık ve iş çevrelerimiz için etkin, verimli, saygın ve güvenilir kurum kimliğini geliştirmek.  

 

MİSYONUMUZ  

İlgili mevzuat çerçevesinde üyelerimizin beklentilerine cevap veren, karşılaştıkları sorunlara çözüm 

üreten yönetim anlayışı ile hizmet standardını sürekli iyileştirmek ve Ayvalık iş hayatının gelişimine 

üstün katkı sağlamak.  

 

KALİTE POLİTİKALARIMIZ  

Eşitlikçi, açık, çalışkan ve yenilikçi hizmet felsefemizi tüm birimlerimizde ve ilişkilerimizde, bilimsel 

metotlar kullanarak uygulamak, üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamak, kurumsal 

yapımızı güçlendirerek hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek.  

 

MALİ POLİTİKAMIZ  

Üyelerimize vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak için tüm maddi kaynaklarımızı üye odaklı olarak 

kullanmak.  

Kaynaklarımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda risklerimizi de dikkate alarak planladığımız 

şekilde kullanmak ve üyelerimize kesin fayda sağlamak. 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ  

Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak. 

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini arttırarak hizmet kalitesini yükseltmek. 

Seçimle göreve gelen organlara etkin bir oryantasyon uygulayarak Yönetim etkinliğini ve temsil 

gücünü üst düzeye çıkarmak. 

 

HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKAMIZ 

Günümüzdeki teknolojik imkan ve fırsatlardan faydalanarak üyelerimizi ve diğer paydaşlarımızı 

kapsayan etkin, hızlı ve sürekli bir iletişim ağı kurmak. 
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ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ 

Tüm iletişim kanallarını kullanarak üyelerimizin iletişim bilgilerini güncel tutmak, üyelerimize 

ulaşabilmek, istek, öneri ve şikayetlerini alıp değerlendirmek. 

Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler sayesinde hizmetlerimizde sürekli iyileştirme yapabilmek. 

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ 

Odamızın tüm süreçlerinde üretilen ve depolanan bilgi varlıklarımızın bütünlüğünü korumak, kolay 

ulaşılabilirliğini sağlamak ve risklere karşı muhafaza etmek. 
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3. Ayvalık ve Ayvalık Ticaret Odası Hakkında 

Ayvalık Hakkında Genel Bilgiler 

Ayvalık'ın kuzeydoğusunda Gömeç, güneyinde İzmir iline bağlı Dikili ve Bergama ilçeleri, batısında 

ise Ege Denizi bulunur. 

 

 
Harita 1 

 

Nüfus 

2019 yılı verilerine göre Ayvalık’ın toplam nüfusu 70.720’dir. Nüfusun % 50.70’i kadın, % 49.30’u 

erkektir.  

 

Eğitim  

Ayvalık’ta eğitim faaliyetleri yıllar geçtikçe yeni okulların açılmasıyla hızlanarak devam etmektedir. 

2019 yılı itibariyle, İlçemizde toplamda 52 okulda, 566 derslik, 9603 öğrenci, 977 öğretmen vardır. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 17 iken öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10’dur.  

İlçemizde toplam 4 adet kreş (gündüz bakım evi), 2 resmi + 5 özel 7 adet anaokulu, 17 resmi 

anasınıfı, 2 adet uygulama sınıfı, 16 resmi + 2 özel 18 ilkokul, 12 resmi + 2 özel 14 ortaokul, 11 resmi 

+ 2 özel 13 lise bulunmaktadır. İlçemizde; 1 adet Güzel Sanatlar Lisesi, 5 adet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, 2 adet Özel Lise, 1 adet İmam Hatip Lisesi ve 3 adet Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 
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TOBB ve Ayvalık Ticaret Odası işbirliğiyle tamamlanıp 2008 yılından beri faaliyet gösteren Atatürk 

Sanayi Sitesi, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi’nde 27 alan ve bu alanlar altında 142 meslek dalında 

çıraklık ve ustalık eğitimi verilmektedir. Merkezde, 2019 yılında 116 adet kalfalık belgesi, 106 adet 

ustalık belgesi ve 60 adet usta öğreticilik belgesi verildi.  

 

1993 yılında Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Bölümüyle hizmete girmiştir. Bugün, yüksekokulda Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve 

Reklamcılık, Mimarlık ve Şehir Planlama, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümleri bulunmaktadır.  

 

2019 Yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi sayısı 9, 

öğrenci sayısı da 840 (400’ü 1. ve 2. Sınıf)’dır. 

 

Tarım ve Hayvancılık 

Ayvalık’ın arazi varlığı; Tarım alanı 21.778,30 hektar, çayır-mera alanı 1.500 hektar, orman alanı 

4.592 hektar, olmak üzere toplam 27.870,30 hektardır.  

Ayvalık’taki 27.870,30 hektar arazinin %78,57’si tarım arazisidir. 21.778 hektarlık bu arazinin % 

12,45‘i tarla arazisi, % 6.81’i sebze arazisi, %78,2’si zeytinlik, % 2,36’sı ise meyvelik, bağ ve diğer 

araziden oluşmaktadır.  

Ayvalık’ta zeytin-zeytinyağı 2019 üretim verileri;  ağaç sayısı (adet) 1.952.000, üretim (ton) 39.400, 

sofralığa ayrılan (ton) 1.800, yağlığa ayrılan (ton) 37.600, zeytinyağı üretimi (ton) 7.520’dir. 

Ayvalık’ta, 2019 yılında 6.684 büyükbaş hayvan, 30.429 küçükbaş hayvan, 6.200 arı kovanı vardır. 

2019 yılı sonunda kırmızı et üretimi 217.138 ton, süt üretimi 6.324,51 ton, bal üretimi 70 ton olarak 

ölçülmüştür. 

Ayvalık Tarihi  

Ayvalık’ın tarih boyunca izlediği gelişim süreci üzerine yapılan araştırmalar bizi oldukça eski 

zamanlara götürür. Bugün eski Kydonia olduğu sanılan yerde, toprak üzerinde hiçbir temel 

görülmez. Buna karşılık, yüzeyde antik devre ait çok sayıda çanak, çömlek parçacıkları göze çarpar. 

Bu parçacıklardan, yörede Helenistik (İÖ 330-30) ve Roma (İÖ 30-İS 395) çağlarına ait bir yerleşim 

merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Ayvalık’ta varlığı bilinen Dört antik kentten Chalkis ve Pordoselene 

yıllar içinde ömürlerini tamamlar. Kydonia, “Ayvalık”, Nesos ise “Cunda” ya da “Alibey” adlarıyla 

varlıklarını günümüze kadar sürdürmeyi başarır.  

 

Ayvalık 16.yüzyılın sonlarına kadar daha çok balıkçıların, yerlilerin ve köylülerin yaşadığı, sıradan bir 

kıyı kasabası olarak var olur. Gelen nüfusla birlikte üretim kapasitesi ve olanakları artınca, sanayi ve 

deniz ticaretini güçlendirerek kentleşmeye başlar. Cunda ve Ayvalık’ın sosyo-kültürel yapısını asıl 

şekillendiren, sanayisinin ve Akdeniz ülkeleriyle geliştirdiği ticari ilişkilerin yarattığı zengin ekonomik 

yapı olur.  

 

Ayvalık’ın 18.yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti komutanlarından Cezayirli Hasan Paşa Ayvalık için 

bir özerklik fermanı yayınlar. Bu ferman ile birlikte Ayvalık bağımsız bir yönetim haline gelir. Bu 

özerklik Ayvalık’ın gelişim çizgisine yepyeni bir boyut kazandırır. Tam anlamıyla ekonomik özgürlüğe 
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kavuşan kent, kendi fiziksel olanaklarından yararlanarak sanayi ve ticaret gücünü hızla artırır. 

Zenginleşmenin doğal sonucu olarak, sosyal ve kültürel yapısı da gelişir. Zenginlik, birikim ve kültürel 

gelişimin en çarpıcı etkisi mimari alanda kendini gösterir. Yıllar içinde görkemli bir mimari doku 

oluşur.  

 

Ayrıcalıklar ile birlikte kıyı limanlarına konsolosluk kurulmasına izin verilince, Ayvalık’ın gelişimi ve 

dışa açılımı daha da hızlanır. Kentte başta Yunanistan olmak üzere, İngiltere, İtalya, Avusturya-

Macaristan, Fransa ve Norveç konsoloslukları açılır. 1803 yılında Ayvalık Akademisi kurulur. Burada 

felsefe, filoloji, mantık, fizik, matematik dersleri verilir. Bu arada zeytinyağı ve sabun fabrikaları kent 

ekonomisinin belirleyicisi haline gelir.  

 

Bazı kaynaklara göre, Ayvalık 1847 yılına kadar Saruhan (Manisa) iline bağlıdır ve aynı yıl 

Hüdavendigar (Bursa) iline geçer. Bir süre sonra da Karesi’ye (Balıkesir) bağlanır. Bu arada, ulaşımı 

canlandırıp deniz ticaretini daha da güçlendirmek amacıyla Dalyan Boğazı genişletilir.  

 

Yukarıda aktarıldığı gibi, 18.ve 19. yüzyıllarda Ayvalık dikkat çekici bir ekonomik gelişmeye sahne 

olmuştur. Bu güçlenmenin bir yansıması olarak Ayvalık baştanbaşa yapılarla donatılır. Kent, kısa 

sürede adalara karışmış doğasının yanı sıra, yüzyılların soluğunu taşıyan, canlı ve hareketli tarihi bir 

kent kimliğine bürünür. Adeta doğayı seyretmek için konuşlanmış gibi duran görkemli ve ağırbaşlı 

taş binalar Ayvalık siluetinin değişmeyen görüntülerini oluşturur. Ayvalık yöresinde, denize dik inen 

sokaklardaki yüksek tavanlı evlerin, zeytinyağı fabrikalarının, kahvehanelerin, meyhanelerin, 

dükkanların, sabunhanelerin; kısacası neredeyse tüm binaların belirgin ve ortak bir mimari çizgisi 

var. Bu çizgi günümüzde “Neo-klasik mimari” adıyla anılır.  

 

Ayvalık Ticaret Odası  

Ayvalık, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Anadolu’nun Ege kıyılarında, İzmir’den sonra 

en önemli ticaret ve liman kentidir. O günlerde Ayvalık’ta -o zamanlar Ayvalı- bir ticaret odasının 

olup olmadığını bilmiyoruz. Ayvalık Ticaret Odası’nın ilk kuruluş tarihi 1923 olarak kabul ediyoruz. 

Onu da bugüne kadar taşınan logosuna bakarak söyleyebiliyoruz. Bulduğumuz en eski belgeler, 

1340 (1924)’e tarihlenen gider makbuzlarıdır. Odanın tam adı da ”Türkiye Cumhuriyeti  Ayvalık 

Sanayi Odası’dır.”  

 

O günlerin Ayvalık’ının tüm nüfusunu Lozan mübadilleri oluşturur. İlk mübadiller 1923 Eylül ayında 

geldiğine göre, Ayvalık Ticaret ve Sanayi Odası da bu ilk gelen mübadiller tarafından 1923 yılının son 

çeyreğinde kurulmuş olmalı. Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan kiraladıkları bir binada, yine Cumhuriyet 

Halk Fırkası’ndan karşılanan eşyalarla çalışırlar. Başkan, ikinci başkan ve beş aza (üye)’den oluşan 

yönetim kurulu, 30 lira aylık alan bir katibi ve 15 lira aylıklı bir odacısı ile o zor günlerde Ayvalık’ın 

ticari hayatını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmışlar. 

 

İşgalden sonra yeni oluşan “Türkiye Cumhuriyeti” 22 Nisan 1925 tarihi ve 655 sayılı “Ticaret ve 

Sanayi Odaları” yasası ile odaların kuruluş ve işleyişini yeni ilkelere bağlamıştır. Bu yasa, ticaret ve 

sanayi ile uğraşanların odalara üyeliğini zorunlu kılar.  
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18.11.1943 tarihli 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Yasası”, 

ticaret odalarını bu üç alanda da görevli kılar. Esnaflar da ticaret odalarına üye olmak zorundadır. Bu 

durum esnaf ve küçük işletmelerin, 25.04.1949 tarih ve 5373 sayılı “Esnaf Dernekleri Birliği” yasası 

ile birlikte, kendi derneklerini kurmalarına kadar devam etmiştir. 08.03.1950 tarih ve 5590 sayılı 

yasa ile de, Odalar ve Borsalar ve Birlik günümüzdeki konuma gelmiştir.  

 

Ayvalık Ticaret Odası, dün olduğu gibi, bugün de üyelerinin değişen koşullarda hak ve çıkarlarını 

savunabildikleri bir örgüt olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu kapsamda TOBB tarafından 

yayınlanan Akreditasyon Standardına uyumluluk çalışmalarını 2012 yılında tamamlamış ve 

gereklerini etkin olarak uygulamaktadır.  

2018 yılında artan işlem hacmi ve çalışan sayısının artması üzerine Odamızın bulunduğu sokakta, 

2012 yılından beri ATO Ticaret Tarih Galerisi olarak kullandığı binayı, ek hizmet binası olarak 

kullanmaya başlamıştır.  

 

Ayvalık Ekonomisinin İki Lokomotifi: Turizm ve Zeytinyağı 

Turizm  

Ayvalık özel bir coğrafyada, önemli bir kent olagelmiştir. Zengin geçmişi, benzersiz doğası, kültürel 

potansiyeli, marka değerine sahip ürünleri, sıra dışı mutfağı ve uygar insanlarıyla kendine özgü bir 

ruhunun olmasına götürmüştür. Bu nedenle, “görülesi yerler” listelerinde hep en başlarda yer 

almasına yol açmıştır.  

 

Türkiye’nin bacasız sanayisi ve lokomotif sektörlerinden biri turizmdir. Son yıllarda her ne kadar 

sektörde güvenlik kaygıları nedeni ile sorunlar yaşansa da Türkiye 52 milyona yakın turist ağırlayan, 

34,5 milyar dolara yakın gelir elde eden bir potansiyele sahiptir. Ayvalık’ın, bu pastadan hak ettiği 

payı almasını sağlamak stratejik önceliklerimiz arasındadır. Dolayısıyla, kentimizin bugünü ve 

geleceğini planlarken turizm gündemimizin öncelikli konularından biri olmaya devam edecektir.  

 

Ayvalık, 1889 yılında 22 zeytinyağı fabrikası, 30 sabunhane, 80’e yakın değirmen, 11 kilise, Altı okul, 

Altı eczane ve 11 mahalledeki 4607 eviyle büyük bir yerleşim merkeziydi.  Kentte bağcılık 

yaygınlaşmış, şarap yapımı hız kazanmıştı. Afrika ve Asya’dan satın alınan ham deriler işlenerek 

yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanıyordu.  Sabunhanelerde üretilen mis kokulu sabunlar Rusya’ya, 

Balkan ülkelerine ihraç edilir. Zeytinyağı, sabun gibi tarım ürünlerinin ihraç edilmesi deniz ticaretinin 

gelişmesini sağlamıştı. Yılda 600 buharlı gemiyle 200 yelkenlinin girdiği Ayvalık limanının geliri 

1920’de 1,5 milyon altın liraya ulaşmıştı. O dönemin gezginleri Ayvalık’ı “Doğu’nun Boston’u” olarak 

nitelendiriyordu. Nüfus 30 bini bulup, esnaf sayısı artınca doğal olarak “çarşı” olgusu önem 

kazanılmıştır ve dört ayrı çarşıda 1.000 civarında dükkan hizmet vermekteydi.  

 

Ayvalık çok yönlü bir deniz kentidir. Örneğin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, ülkemizdeki milli parkların 

en büyükleri arasında yer alır. Bu nedenle yerli, yabancı yatların rotasında Ayvalık’a mutlaka yer 

verilir.  

 

Odamızın, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında açıkladığı Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na sunduğu “Ayvalık Doğal Yaşamı 

Koruyor” isimli proje GMKA tarafından başarılı bulundu.  
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Ortağımızın Tarım Ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, proje 

iştirakçilerimiz ise Ayvalık Turizm Danışma Müdürlüğü, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme ve Altyapı 

Hizmet Birliği, Ayvalık Belediyesi, ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu proje; 

Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanının çevresine Kuş Gözlemi için 780 metre ahşap yürüyüş yolu ve 3 

adet kuş gözlem terası, Patriça Mevkii ve Hakkıbey Yarım Adası’na toplam 2 adet Giriş Kontrol 

Ünitesi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları dahilinde Pınar Boğazı Mevkiine 1 adet Seyir Terası ve  1 

adet Giriş Tak’ı  yapımını kapsamaktadır. 

Ayvalık turizminin kış aylarında da devam etmesi için kuş gözlemciliğinin iyi bir alternatif olduğu 

düşüncesiyle hazırladığımız projemiz ile kuş gözlem topluluklarının ziyaretlerinin ve doğa turizmi 

aktivitelerinin artmasını hedefliyoruz. 

Ayvalık aynı zamanda ülkemizin en zengin su altı dip yapısına sahiptir. Su altı florası ve faunası 

bakımından ekolojik niş oluşturan 20’yi aşkın adası var. Bu adalarda, yılın 12 ayı dalış olanağı 

sağlayan ve binlerce yıllık oluşumuyla seçkinleşen 60 civarında dalış noktası bulunuyor. Dahası, 34 

noktada saptanan kırmızı mercanlarıyla Kızıldeniz’le yarışıyor. Ayvalık’ta yelken sporları, trekking, 

gurme turizmi de günden güne gelişen dallar. Yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen etkinlikler 

(Zeytin Hasat Festivali, Tiyatro Festivali, Sinema Festivali…) ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği 

organizasyonlar ilçenin turizm hayatına önemli katkı sağlıyor.   

 

Ayvalık’taki Kültür Turizm Bakanlığı Belgeli Tesisler:  

 23 Turizm İşletme Belgeli tesis 

 5 Turizm Yatırım Belgeli tesis 

 1 Marina 

 

Ayrıca, Ayvalık'ta Belediye İşletme Belgeli toplam 323 tesis (otel, motel, apart otel, pansiyon) 

bulunuyor. Yatak kapasitesi ise 346 adet konaklama tesisinde toplam 19.548 yatak kapasitesi 

mevcuttur.  

 

Ayvalık’a Gelen Turist Sayısı: 2016 yılında 382.534 yerli, 34.865 yabancı olmak üzere toplam 

417.399 turist, 2017 yılında 252.733 yerli, 87.409 yabancı olmak üzere toplam 340.142 turist, 2018 

yılında 270.930 yerli, 148.163 yabancı olmak üzere toplam 419.093 turist, 2019 yılında 313.471 

yerli, 201.623 yabancı olmak üzere toplam 515.094 turist Ayvalık’ı ziyaret etmiştir. 

 

Vize Hizmetleri: Ayvalık’ın hemen karşısında yer alan Midilli adası ile son yıllarda gittikçe artan ticari 

ve kültürel ilişkiler adadan Ayvalık’a gelen turist sayısının da artmasını sağlıyor. Yunanistan İzmir 

Başkonsolosluğu ile yıllardır yürüttüğümüz güçlü, dostane ilişkiler sayesinde Odamızın hizmet 

binasında Yunanistan Schengen Vizesi Bürosu açıldı. Bu sayede tüm vize işlemleri Odamızda 2017 

yılında gerçekleşmektedir. Sadece Ayvalık değil tüm Balıkesir bölgesine verilen bu hizmet vize 

almakta büyük bir kolaylık sağlamıştır. Getirilen vize kolaylıkları sayesinde iki merkez arasındaki 

insan trafiğinin giderek yoğunlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.  
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Zeytincilik 

Ayvalık’ta yaklaşık 2.000.000 zeytin ağacı var. Bu yörede doğal olarak yayılım gösteren tüm ağaçlar 

Ayvalık çeşidi zeytin ağaçlarıdır. Tümü yüzyıllar önce “delice” denilen yabani zeytin ağaçlarından 

aşılanmıştır. Bu tür zeytin ağaçları hastalık ve zararlılarla tüm fiziksel koşullara karşı daha dirençli 

olduklarından çok dayanıklıdır.  

 

Ayvalık Ziraat Odası’na kayıtlı 6.500 müstahsil bulunuyor. Ayvalık Ticaret Odası’nda ise zeytin ve 

zeytinyağı üretimi yapan 82 firma kayıtlı. Kentteki zeytinyağı fabrikalarının sayısı ise 24. Ayvalık 

zeytin çeşidi, hem yağlık, hem de sofralık zeytin olarak üretilmeye uygun bir çeşit. Kendi yöresinde 

iyi yetiştirilip, iyi işlendiğinde çok yüksek duyusal ve kimyasal kalite özelliklerine sahip yemeklik 

zeytinyağı elde edilebiliyor.  

 

Tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Ayvalık zeytinciliğini ve zeytinyağı 

üretiminde üstün kalite özellikleri gösteren Ayvalık zeytin çeşidini koruma altına almak büyük önem 

taşıdığı için Ayvalık Ticaret Odası, uzun bir çalışma sürecinin ardından, 2007 yılında Türk Patent 

Enstitüsü’nden “Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi Menşei” işaretlemesini aldı. Bu, yalnızca Ayvalık 

yöresinde üretilmiş, Ayvalık çeşidi zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının “Ayvalık Zeytinyağı” 

coğrafi menşei işaretini taşıyabileceği anlamına gelir.  

 

2012 yılından beri faaliyet gösteren Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı, 

gerçek Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı olduğunu kanıtlayan firmalara coğrafi işaret hologramı 

vermektedir. Beş litrenin altındaki şişe ve tenekelerde küçük hologram, beş litre ve üstündeki şişe ve 

tenekelerde ise büyük hologram yer almaktadır. Halen, 21 zeytinyağı markası Ayvalık Zeytinyağı 

Coğrafi İşareti Hologramı kullanmaktadır. 

 

İhracat 

Ayvalık’taki ihracatın önemli bir bölümünü balıkçılık oluşturmaktadır. Ayvalık bugün de balıkçılıkta 

payı olan bir merkezdir. Deniz ürünleriyle uzun yıllardan bu yana dışa açılmış durumdadır.  

 

Balıkçılığın dışında sırasıyla; zeytin-zeytinyağı, hazır giyim, ağaç mamulleri, çelik ürünleri, demir 

ürünleri, halı, makine, çimento, iklimlendirme sektörlerinde ihracat yapılmaktadır. 

 

Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti’ne Avrupa Birliği Tescili alma çalışmalarımız başarıya ulaştığında 

zeytinyağı ihracatında önemli bir artış olacağına inanıyoruz.  
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4. Durum Analizi  

 

Yasal Analiz 

Oda ve Borsalar Mevzuatı 

Odamızın yasal yükümlülüğü, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmeliklerle belirlenmiştir.  

 

5174 sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu 12. maddesinde Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş 

amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

 Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu 

yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak,  

 Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar 

çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini 

icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya 

bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine 

yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek,  

 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî 

faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve 

kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak,  

 5174 sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu’nun 26. Maddesindeki belgeleri düzenlemek ve 

onaylamak,  

 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 

üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu 

üyeleri adına veya kendi adına dava açmak,  

 Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 

sunmak ve ilân etmek,  

 Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak,  

 Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak,  

 Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125. maddesinde sayılan mal ve 

hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun 

olarak tespit etmek ve onaylamak,  

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 

görevleri yapmak,  

 Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri 

saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek,  

 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda 

belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek,  

 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,  

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak,  

  Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer 

faaliyetlerde bulunmak,  

http://www.ayvalikto.org.tr/
mailto:ayvalikto@tobb.org.tr


 
 
Stratejik Plan 2020-2023 

   

 

www.ayvalikto.org.tr   E-Posta: ayvalikto@tobb.org.tr                Sayfa 16 / 35 

 Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite 

raporları düzenlemek,  

 Bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;  

 Ticaret Mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak 

etmek, uluslararası ölçümleme, test, ölçme Laboratuvarları kurmak veya iştirak etmek, 

belgelendirme hizmetleri sunmak, 

 Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan 

kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak 

ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme 

çalışmaları yapmak, 

  İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, 

 Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve 

kütüphanelere katılmak 

 Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi 

bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi 

olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, 

işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. 

 

Yasal Düzenlemeler  

Ayvalık Ticaret Odası’nın faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler (Kanun, Yönetmelik ve Esaslar) 

aşağıdaki tabloda yükümlülükler açısından analiz edilmiştir. 

 

KANUNLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin şartlar 

Amme Alacakları Yasası Üye aidatlarının tahsiline ilişkin Şartlar 

Ticaret Sicil Yönetmeliği Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin Şartlar 

Türk Ticaret Kanunu 
Oda Sicil ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün işleyişi, denetimi ve üyelerin 

ticari faaliyetlerine ilişkin şartlar 

Türk Ceza Kanunu 
Oda Sicil ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün işleyişi, denetimi ve üyelerin 

işlemlerinde yasal olmayan faaliyetlere ilişkin Şartlar 

Türk Medeni Kanunu Üyelerin veraset işlemlerine ilişkin Şartlar 

Borçlar Kanunu Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin Şartlar 

İcra İflas Kanunu İflas eden üyelere ilişkin işlemlerin Şartları 

Ticari İşletme Rehini Kanunu 
Oda Sicil ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün işleyişi ve üyelerin rehin 

işlemlerine ilişkin Şartlar 

Harçlar Kanunu 
Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde resmi harçların belirlenmesi ve 

tahsiline ilişkin Şartlar 

Kooperatifler Kanunu Kooperatiflerle ilgili işlemlere ilişkin Şartlar 
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Bölge Kalkınma Planı   

Güney Marmara Bölge Kalkınma Planının ikincisi 2014 yılında ve 2014-2023 yıllarını kapsayacak 

şekilde yayınlanmıştır. Bölge planı döneminde aşağıda belirtilen gelişme eksenleri doğrultusunda 

çalışmalar planlanmıştır.  

 

 
 

Bölge planının temelini oluşturan bu üç eksen ile Ayvalık Ticaret Odası’nın yetki sınırları içerisinde 

öngördüğü amaçlarının birebir örtüşmesi önceliklendirilmiştir. Bu bakımdan Ayvalık Ticaret Odası 

7201 Tebligat Kanunu 
Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların 

yasal olarak bilgilendirilmesi Şartları 

Sigortacılık Kanunu Sigortacılarla ilgili işlemlere ilişkin Şartlar 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu 
Oda personelinin sosyal haklarına ilişkin Şartlar 

5215 Sayılı Belediye Kanunu 
Mücavir alan içinde üye işlemlerine ilişkin şartların oda hizmetlerini 

dolaylı etkisi 

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 

Hakkında Kanun 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere ilişkin Şartlar 

Rekabet Kurumu Yasası Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine ilişkin Şartlar 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Yabancı ortaklı işletmelerin işlemlerine ilişkin Şartlar 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim Kurumunun 

işletilmesine ilişkin Şartlar 
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Stratejik Planı ile Güney Marmara Bölge Planı uyumlu ve planların birbirini besleyecek biçimde 

gerçekleşmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği gerektirmektedir.  

 

2014-2023 Dönemi için oluşturulan Bölge Stratejik Planı altı başlıkta örtüşmektedir. Bu başlıklardan 

öne çıkan, tarım ve turizm sektörlerine öncelik verilmesidir. Ayvalık Ticaret Odası 2020-2023 

stratejik planında da tarım ve turizm sektörlerine öncelik verilmesi Ayvalık’ın mevcut durumu 

dikkate alındığında önemlidir.   

 

Bölge Planında, Bölge için “standardizasyon eksikliği, markalaşma, ambalajlama, paketleme, ulaşım, 

uluslararası pazarlara erişim gibi konulardaki mevcut sıkıntılar ihracatı, ticaret hacmini ve rekabet 

edebilirliği olumsuz etkilemektedir” tespitinde bulunulmaktadır. Bu tespitler Ayvalık için de geçerli 

olup, stratejik planda dikkate alınmıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde 

uluslararası pazarları tanıma (Dış Ticaretin Geliştirilmesi), ürün tanıtımı ve pazarlaması konularında 

bilgilendirme çalışmaları yapılarak ATO üyelerinin dış ticaret kapasitesinin artırılması 

gündemimizdedir.  

 

Ayrıca Bölge Planında Bölgeye yüksek katma değer sağlama potansiyeli olan; Ayvalık Zeytinyağı, gibi 

coğrafi işaret sahibi olan ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir tespitinde 

bulunulmaktadır. Böylece zeytinyağı konusunda GMKA ile işbirliği içerisinde faaliyetler 

yürütülmesine imkân tanınmaktadır.  

 

Diğer yandan, Bölge Planında “su ürünleri üretiminde ise bölgenin üretim potansiyeli etkin bir 

şekilde harekete geçirilememiştir. Bunun için gerekli olan altyapı ve nitelikli insan kaynağı eksikliği 

başlıca sorunlar arasındadır” tespitinde bulunulmaktadır. Bu tespit su ürünleri konusunda da GMKA 

ile işbirliği içerisinde olmaya işaret etmektedir.  

 

GZFT RAPORU  

Kurumumuz, 2020-2023 Stratejik Planının hazırlanması aşamasında iç ve dış paydaşları ile 

kurumumuzun Güçlü Yanları, Zayıf Yanları, Sahip Olduğu Fırsatlar ve Hedefleri için Karşılaşabileceği 

Tehditler ile Stratejik Öncelikler başlıklarında anket ve toplantı yöntemi ile görüşlerini almıştır.  

 

Bu görüşler, sonraki süreçte stratejik planlama ekibi ve akreditasyon ekibi tarafından analiz edilerek 

Yönetim Kurulu seviyesinde değerlendirilip; misyon, vizyon, yönetim politikalarımız ile stratejik 

amaçlarımızın belirlenmesinde referans alınmıştır.  

 

Güçlü Yanlar 

Meclisin, kararlı ve net duruşlu güçlü olması Hedef 1.1.2 

Oda çalışanları çok iyi ve çözüm odaklı olmaları Hedef 1.1.1 

Her türlü gündemde bilgili ve destek konusunda öncü olması Amaç 2.2 

Kurumsal yapısı gelişmiş “B” sınıfı akredite bir oda olması Vizyon 

Bölgesel kurumlar arası ilişkilerde yetkin olması  Hedef 2.2.1 / Vizyon 

İlçe gelişimi için yapılan tüm projelere nakdi ya da ayni destekler sağlayabilmek Hedef 2.2.7.2 

İtibarlı ve Türkiye’deki çoğu Oda ve Borsalarca tanınır olması Vizyon 

Hem Tarım, hem turizm sektörüne ait üyelerinin sayısının fazla olması 
Hedef 2.2.7.1,  
Hedef 2.2.7.2 
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ATO’nun yaptığı veya katıldığı etkinliklerde Ayvalık iş çevrelerini iyi temsil etmesi Hedef 2.2.1 / Vizyon 

Yasal toplantılara katılım ve istekli katılımcılar / yöneticiler olması Hedef 1.1.2 

Temsil ettikleri sektörlerin zayıflıkları konusunda bilgili komiteler olması Hedef 2.1.1 

Temsil ettiği ilçeyi ve iş çevreleri için iyi, geçerli ve kapsayıcı bir vizyonu olması Amaç 2.2 

100 yıllık köklü bir kurum olması ve bunun yarattığı ağırlık, ciddiyet ve 
güvenirliğinin olması  

Vizyon 

Odaya ulaşımın kolay olması  Eylem Planlanmadı 

Ayvalık ekonomisine yön veren sektörler ile etkileşimde olması Amaç 2.2 

Odada “vize ofisi” bulunması, üyeleri ve Ayvalık halkı için hizmet vermesi Amaç 2.2 

 

Zayıf Yanlar 

Üyeler ve Gençlerle yeterli iletişim ve koordinasyon halinde olmaması Hedef 1.2.3 

Sosyal medyayı güçlü (tüm üyeleri bilgilendirici ve yönlendirici kullanamaması Hedef 1.2.3 – 2.1.1 

Mali kaynakların zayıf olması  Eylem Planlanmadı 

Üyelerin beklentilerini karşılama açısından zayıf olması  
Amaç 2.2 
Vizyon  

Kurum olarak ağırlığını kullanmaması, bürokrasi açısından üyelerine destek 
verme konusunda zayıf olması 

Hedef 2.2.1 
Vizyon  

İç iletişimin yeterli olmaması, oda meclisi ve yönetim kurulu içindeki bazı 
olumsuz durumların (kişisel çatışma vb.) yaşanması. Kasaba zihniyetiyle 
düşünülüp, çalışanların ve başarılı olanların önünün kesmesi ve bu yapılırken 
de kuruma zarar verdiğinin dikkate alınmaması 

Hedef 1.1.2 

Mevcut hizmet binasının yeterli olmaması, hizmet binasının bulunduğu sokağın 
kurumun imajını olumsuz etkilemesi.   

Hedef 1.2.1 

Üye sayısının 2000 civarında ve az olması ve dolayısıyla bütçenin kısıtlı olması Eylem Planlanmadı 

İlçe ve iş çevreleri ile ilgili alınan kararlarda yerel ihtiyaçlar, gereklilikler ve 
isteklerin Ankara ve Balıkesir’de yeter etkinlikte dile getirilememesi 

Hedef 2.2.1 
Vizyon 

Hizmetlerde belirli birkaç sektöre ağırlık verilmesi, diğer sektörlere ağırlık 
verilmemesi 

Amaç 2.2 

Dış ticaret konusunda potansiyeli olan üyeleri bilgilendirme ve teşvik etme 
konusunda yeterli olmaması 

Hedef 2.2.6 

Bütçenin üyelere hizmet için daha aktif ve planlı kullanılmasında eksiklikler 
olması  

Eylem Planlanmadı 

Üyeler arasında koordinasyonda ve işbirliğinin geliştirilmesinde yeterli çabayı 
göstermemesi  

Hedef 1.2.3 

Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin alınmasında, taleplerin toplama ve 
sorunların çözümünde yeterli olmaması 

Hedef 2.1.1 
Vizyon 

 

Fırsatlar 

İlçemizin iş çevrelerinin özellikle yerel kaynakların ekonomiye katma değer 
sağlayacak yatırımlar ve işletme faaliyetleri konularında olumlu gelişmeler 
göstermesi  

Eylem Planlanmadı 

Bölgemizin iş insanlarının bölgemizde yatırım yapmaları ve ilçe ekonomisine 
destek olmaları  

Eylem Planlanmadı 

Ayvalık’ın uluslararası marka olma potansiyelinin bulunması Hedef 2.2.2 

Dünyanın en seçkin zeytinyağına sahip olan ilçenin Ticaret Odası olmak  Hedef 2.2.7.1 

Turizmin tüm alanlarında başarılı olacak kaynaklara sahip bir ilçenin Ticaret 
Odası olmak 

Hedef 2.2.7.2 

Ayvalık’ın gelişime açık bir ilçe olması nedeni ile yatırımcıların teşvik edilmesi 
için Ankara ve ilgili bakanlıklar ile iletişim halinde olunmalı 

Hedef 2.2.4 

Ayvalık’ın turizm potansiyelinin, doğasının, tarihinin ve kültürünün bir hazine 
olması 

Hedef 2.2.7.2 
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Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ATO ve yeni yatırımcılar ile 
ilçeye yeni ivme kazandırılma fırsatı olması 

Eylem Planlanmadı 

Çalışanların yaş ortalamasının düşük olması dolayısıyla kendilerini mesleki 
konularda gelişimleri ve üyelere verilen hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin 
artması olanağı bulunması 

Hedef 1.1.3 

Zeytinyağı coğrafi işareti konusunda öncü oda olması Hedef 2.2.7.1 

 

Tehditler 

Kurumlar ve bireyler arası kıskançlık, iletişimsizliğin artması ve amaç birliği, 
dayanışma ve koordinasyon eksikli eksikliği olması 

Hedef 2.2.1 

Son yıllarda sıkça yaşanan ekonomik krizler ve bu krizler nedeni ile 
yatırımcıların / iktisadi işletmelerin zarar görmesi, oda üye sayısının azalması, 
ekonomik ve sosyal yaşam standardının bozulması 

Hedef 2.2.5 

Akreditasyon sürecinde zafiyet yaşanması ve oda hizmet standardı ve hizmet 
çeşitliliğinin azalması 

Hedef 1.1.3 

Meclis ve yönetim içinde yaşanabilecek anlaşmazlıklar nedeni ile dedikodu, 
kıskançlık, iftira, gereksiz ve haksız şikayetler ile çalışanların veriminin 
düşürülmesi, enerjilerinin boşa harcanması  

Hedef 1.1.2 
Vizyon 

Oda hizmet binasının bulunduğu sokakta ganyan bayi ve pavyon bulunmasının 
yarattığı imaj kaybı 

Hedef 2.1.1 

Bölgemizde son yıllarda artan savaşlar ya da tehditler Eylem Planlanmadı 

Yerel ve bölgesel kurumların Ayvalık’ta veya bölgemizde yapılan etkinliklere 
duyarsız kalmaları 

Hedef 2.2.1 

 

Stratejik Öncelikler 

Üye ve diğer iş çevreleri ile iletişimimizi hizmetler çerçevesinde artırmak ve 
hizmet kalitesini yükseltmek 
 
 Oda organlarında görev alan yöneticiler ve hizmet birimlerinde görevli 

personelin yetkinliklerini artırmak için görevleri, sorumlulukları ve yetkileri 
hakkında sürekli eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek 

 Oda organlarının ve hizmet birimlerinin hedeflerin başarılmasında daha 
katılımcı olmalarını sağlamak için iş planlarında belirlenen görev ve 
sorumlulukları hakkında sürekli bilgilendirme yapmak ve çalışmaların 
sonuçlarının izlenmesi için kurum içi iletişim ve raporlama becerilerini 
geliştirmek 

 Meslek komiteleri ve meslek grupları arasında koordinasyonu 
güçlendirmek için müşterek ve genişletilmiş meslek komiteleri 
toplantılarının sayısını artırmak 

 Oda ile iş çevrelerinin iletişimini planlı toplantı ve forumlar oluşturarak 
güçlendirmek 

 Yöneticilerin de dahil olduğu bir performans sistemi kurmak. Performansı 
adil, etkili ve objektif (delillere dayalı) değerlendirmek ve bunu personelin 
verimli çalışması için motivasyon kaynağı olarak kullanmak.  
 

 
 
 
Hedef 1.1.1 
 
 
Hedef 1.1.2 
 
 
 
 
Hedef 1.2.3 
 
 
Hedef 2.2.1 
 
Hedef 1.1.3 

Oda hizmet altyapısını güçlendirmek, elektronik dönüşümü hızlandırmak ve 
yararlanıcı sayısını artırmak 
 
 ATO hizmetlerinin daha iyi verilebileceği, fiziki koşulları oluşturulmuş 

hizmet binası inşa etmek 
 Hizmet binasının olduğu sokağın kurumumuza uygun olmayan 

işletmelerden arındırılarak üyelerimizin ve çalışanların kuruma rahat 
ulaşmasını sağlamak, motivasyonlarını artırmak ve kurumumuzun daha 
fazla itibar kaybetmesini önlemek.  

 
 
 
Hedef 1.2.1 
 
Hedef 1.2.1 
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 ATO web sitesinin on-line hizmet kapasitesini artırmak için elektronik 
belge, elektronik eğitim, elektronik geri bildirim (video ve ses kaydı, 
yazışma), elektronik toplantı, elektronik bilgilendirme (video ve ses kaydı, 
yazışma), elektronik dış ticaret araştırmaları, elektronik Pazar (üyelerin 
ürün ve hizmet bilgileri-NACE’ye göre sergilenmesi) hizmetlerini açmak 

 Odanın sunduğu hizmetler ve yasal görevleri hakkında üyelerin sürekli 
bilgilendirilmesi, eğitim programları, fuar ve iş gezileri, üye ziyaretleri, 
toplantılar, başarılı üyelerin ödüllendirilmesi gibi etkinlikleri planlı ve 
sürekli yapmak. ATO tarafından düzenlenen iş geliştirme programlarının 
(eğitim, toplantı, seminer, fuar, iş gezileri vb.) erken bildirim sistemi ile ilgili 
iş çevrelerine duyurmak 

 Genç ve kadın girişimcileri teşvik etmek, oda üyesi olmalarının sağlayacağı 
faydaları tasarlanacak “ATO Kılavuzu” ile anlatmak. 

 Sanayi Odası yetkilerini de hizmet listemize eklemek.  
 Temsil edilen tüm sektörlere objektif (tarafsız ve eşit) destek ve hizmet 

vermek 
 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kurularak ya da İGEME ile işbirliği sağlanarak 

bilgilendirme toplantıları, inovasyon, kurumsal kimlik çalışmaları hakkında 
üyeleri bilgilendirmek 

Hedef 1.2.2 
 
 
 
 
Hedef 1.2.3 
 
 
 
 
 
Hedef 1.2.3 
 
Eylem Planlanmadı 
Amaç 2.2 / Vizyon 
 
Hedef 2.2.5 
 
 

Bölgemizin ekonomik kalkınmasına ve lokomotif sektörlerin gelişimine destek 
vermek.  
 Bölgesel Kalkınma Hedefleri 

 Bölgemizin marka değeri taşıyan ürünlerine ulusal ve uluslararası 
alanda değer katacak markalaşma projeleri uygulamak 

 Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (AGİOSİB) projesinin 
tamamlanmasını hızlandırmak 

 Bölgemize yatırım yapacak sanayicilerin hızlı ve doğru yatırım 
yapmalarını sağlamak için Belediye ile sürekli iletişim içinde olmak. 

 İlçenin tanıtımında yerel ve ulusal kurumlar ile işbirliği oluşturmak. 

 Sektörlere has istihdam edilebilecek personel ihtiyacının karşılanması 
için mesleki eğitim ve kurs programlarını yerel ve ulusal kurumlar ile 
birlikte yürütmek 

 Üyelerimizin mali ihtiyaçlarının karşılanmasında finans kuruluşları ile 
işler ve nitelikli imtiyazlı finansman anlaşmaları yapmak.  

 Ayvalık Ekonomi Raporunu her yıl tüm ekonomik verileri içerecek 
nitelikte hazırlamak ve iş çevrelerine duyurmak.  

 İhracat yapan ve ihracat potansiyeli olan üyelere dış ticaret desteği 
vermek. Bu konuda eğitim vermek, destek ve teşvikler hakkında 
bilgilendirmek.   

 İnşaat sektöründe birlikteliğin sağlanması güçlü, rekabet edebilir, artan 
maliyetleri karşılayabilecek, güvenilir şirket evlilikleri konusunda 
sektörün bilgilendirilmesi 

 Teknoloji ve sanayide yenilik yapacak sektörleri cesaretlendirmek ve bu 
firmaların yararlanabilecekleri destek ve teşviklerden faydalanmalarını 
sağlamak 
 

 Turizm Sektörü Geliştirme Hedefleri 

 Turizm sektörü paydaşları ile ihtiyaç analizi çalışmaları yapmak 

 Butik otelciliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için Belediye ile işbirliği 
yapmak 

 Sualtı, gastronomi, konferans, inanç, tarım, sağlık turizminin gelişimi 
için projeler oluşturmak 

 Festival ve diğer ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikleri desteklemek  

 Edremit T.O, Burhaniye T.O ile müşterek Körfez Turizmin tanıtımına 
yönelik ortak proje hazırlamak, “körfez tatil rotalarını” belirlemek 

 
 
Amaç 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedef 2.2.7.2 
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 Dijital gastronomi rehberi hazırlamak, yöresel ürünlerimizin ve 
gastronomi mutfak sanatlarımızın tanıtımı için gereken çalışmalara 
öncülük etmek 

 Su altı dalış fotoğrafçılığı yarışması düzenlemek, bunun için TSSF ile 
görüşme yapmak,  

 Kite sörf veya rüzgar sörfü festivali yapılarak ünlü sörfçüler Ayvalık'a 
davet edilmesi için araştırma yapmak, 
 

 Zeytin Zeytinyağı Sektörü Geliştirme Hedefleri 

 Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretinin etkin yönetilmesi için kurul 
oluşturmak  

 Ayvalı Zeytinyağının AB tescilini almak 

 Tağşiş ile mücadele etmek için ATO LAB AŞ’den coğrafi işaretin 
denetiminde Akredite Laboratuvar olarak en üst seviyede faydalanmak, 
coğrafi işaretin kalite seviyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak.  

 Zeytin ve zeytinyağından bitkisel bakım ürünleri üretilmesi için proje 
oluşturmak  

 Zeytin ve zeytinyağı lisanslı depoculuk şirketi kurulmasına öncülük 
yapmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hedef 2.2.7.1 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal yaşamın desteklenmesi 
 
 Sanat galerileriyle etkinlikler, festival ve organizasyonlar düzenlemek,  
 Olimpik kapalı yüzme havuzu yapılmasına öncülük edilerek bu konuda 

gençlik ve spor il müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırlanabilir. 

 
 
Eylem Planlanmadı 
Eylem Planlanmadı 
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Geleceğe Bakışımız 

Strateji Geliştirme Alanlarımız 

Kurumumuz iç ve dış paydaşları ile yapmış olduğu anket, araştırma ve toplantılar ile aldığı geri 

bildirimleri stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan “Paydaş Analizi Raporu” ile oda yönetim 

kurulu tarafından değerlendirmeye almıştır. Bu değerlendirmede öncelikle elde edilen geri 

bildirimler dikkate alınarak kurumumuzun “strateji geliştirme alanları” temel başlıklar olarak 

belirlenmiştir. Buna göre;  

1. Kurumumuzun “Hizmet Altyapısını Geliştirmek”  

2. Kurumumuzun “Hizmet Etkinliğini Artırmak” olarak iki başlık altında ifade edildi.   

Birinci strateji geliştirme alanında;  

 İnsan Kaynakları (Yönetim - Organ Üyeleri ve Çalışanlar)  

 Fiziki Altyapı (Hizmet Ortamı ve Hizmet Araçları)  

İkinci strateji geliştirme alanında;  

 İhtiyaç ve beklentiler (Hizmet kapsamı / çeşitliliği)  

 Hizmetlerin ilgili taraflara ulaştırılması (Hizmetlerin ihtiyaç ve beklentileri karşılama 

başarısına odaklanıldı)  

Strateji geliştirme alanlarının kapsamını açıklayan alt başlıklarda kurumumuzun stratejik amaçları 

şekillendirilerek “Stratejik Amaçlar” başlığında stratejik hedefler ve eylemleri de içerecek şekilde 

izlenecek temel stratejiler özetlenmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EYLEM ALANI 

VİZYON 
 

STRATEJİK BÜTÜNLÜK 

STRATEJİ GELİŞTİRME 
ALANI 1 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME 
ALANI 2 
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Stratejik Amaçlarımız  

Kurumumuzun strateji geliştirme alanlarında belirlenen “stratejik amaçları” iç ve dış 

paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri karşılamak amacı ile belirlenmiştir. Vizyonumuza ulaşmak için 

kaynaklarımızın stratejik bütünlük içinde yönlendirilmesini sağlayan stratejik amaçlarımız, stratejik 

amaçlarımıza ulaşmak için belirlenen stratejik hedeflerimiz ve stratejik hedeflerimizi başarmak için 

belirlenen eylemlerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strateji Geliştirme 
Alanı 

Hizmet Altyapısı 
 

 

Amaç 1.1 

İnsan Kaynaklarımızın 

Yetkinliğini ve İş 

Becerilerini Sürekli 

Geliştirmek 

Amaç 1.2 

Hizmet Ortamını ve 

Hizmet Araçlarını Güncel 

Uygulamalar ile Sürekli 

Geliştirmek 

2. Strateji Geliştirme 
Alanı 

Hizmet Etkinliği 
 

 

Amaç 2.1 

Hizmet Kapsamımızı 

Yasalar Çerçevesinde 

Paydaşlarımızın İhtiyaç ve 

Beklentileri Doğrultusunda 

Genişletmek-

Çeşitlendirmek 

 

Amaç 2.2 

Hizmetlerimizi 

Yararlanıcılara ve İlgili İş 

Çevrelerine Ulaştırmak, 

İhtiyaç ve Beklentilerin 

Karşılanmasını Başarmak 
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Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz 

Kurumumuzun stratejik hedefleri ve bu hedeflere ilişkin eylemleri aşağıda yer aldığı şekildedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
1.1.1.1 

• Yönetim Sistemleri Eğitimleri (Planlı) x x x x Eğitim Sayısı 

EYLEM 
1.1.1.2 

• Kişisel Gelişim Eğitimleri (Planlı) x x x x Eğitim Sayısı 

EYLEM  
1.1.1.3 

• Mesleki Eğitimler (Üst Kurumlar – Plansız)  x x x x 
Üst Kurumların Açtığı 
Eğitim Programlarına 
Katılım Oranı 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
1.1.2.1 

 Yasal Yetki ve Sorumluluklar Eğitimi x  x  Eğitim Katılım Oranı 

EYLEM  
1.1.2.2 

 Stratejik Yönetim (Misyon, Vizyon, Yönetim 
Politikaları ve Stratejik Amaçlar – İzleme, 
Ölçme, Değerlendirme Metotları) Eğitimi 

x x x x Eğitim Sayısı 

EYLEM 
1.1.2.3 

 TOBB tarafından düzenlenen Yönetici 
Eğitimlerine katılmak 

x x x x Eğitim Katılım Oranı 

Hedef 1.1.2 

Yöneticilerimizin oda işleyişini ve kanuni yapısını anlamaları ve içselleştirmeleri, planlanan hedefleri 
başarmaları için gerekli eğitim ve oryantasyon programlarını gerçekleştirmek.  

Stratejik Amaç 1.1  

İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliğini ve İş Becerilerini Sürekli Geliştirmek  

Hedef 1.1.1 

Yasal şartlar ve güncel uygulamalar ile ilgili mesleki ve kişisel gelişim eğitim programlarını Oda personelini 
%100 kapsayacak şekilde uygulamak.  

1. Strateji Geliştirme Alanı 

Hizmet Altyapısı 
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
1.1.3.1 

• Planlanan Performans Ölçümlerinin Talimata 
Uygun Yapılması 

x x x x 
Performans 
Değerlendirme Talimatına 
Uygunluk Oranı 

EYLEM  
1.1.3.2 

• İyileştirme gerektiği durumlarda iyileştirme 
Programlarının Uygulanması  

x 
   

Performans sonuçlarına 
bağlı olarak planlanan 
iyileştirmelerin başarı 
oranı 

EYLEM  
1.1.3.3 

• Kurumsal Performans Ortalama Değerinin 
Sürekli İyileştirilmesi 
(Personel performansının sürekli iyileştirilmesi 
2022 Rev.) 

x x x x 
Ortalama Kurumsal 
Performans Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
1.2.1.1 

•  Oda hizmet binasının içinde ve dış cephesinde 
tamirat, yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek 
ve Odanın çatı kısmına yeni bir oda yapmak   

x x 
  

Hizmet Binasında yapılan 
tadilat sayısı 

EYLEM 
1.2.1.2 

• Hizmet Binasının Bulunduğu Sokaktaki 
İşletmelerin Islahı için Belediye ile Görüşmeleri 
Yürütmek. 
Ocak 2021 AİK Kararı ile İş Planıdan Çıkarıldı. 

X    
Oda Binası Kullanım 
Alanına Taşan İşgallerin 
Önlenmesi 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 1.2 

Hizmet Ortamını ve Hizmet Araçlarını Güncel Uygulamalar ile Sürekli Geliştirmek  

Hedef 1.1.3 

Personel performansını, izlenebilir performans hedefleri (kalite ve süreç hedefleri) aracılığı ile adil ve 
objektif şekilde değerlendirmek, değerlendirme sonucu ortaya çıkan eksikleri gidermek için gerekli gelişim 

programlarını uygulamak ve personel performansını artırmak 

Hedef 1.2.1  

Fiziki hizmet şartlarının iyileştirilmesi için yeni hizmet binası inşası fizibilite çalışmalarını bitirmek, hizmet 
binasının bulunduğu sokağı uygun olmayan işletmelerden arındırmak.  
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM 
1.2.2.1 

• ATO Bilişim Altyapısı Yeterlilik Testi Yapmak ve 
İyileştirmeleri Tamamlamak  

 x  x x  
Bilişim Altyapısı Yeterlilik 
Raporu  

EYLEM 
1.2.2.2 

• Elektronik belge hizmet kapsamını tüm oda 
birimlerine yaymak  
Hedef 2020 Yılı sonu itibarı ile tamamlandı 

x 
 

  
Tüm Oda Birimlerinin e-
belge verebilmesi 

EYLEM 
1.2.2.3 

 • Üyelerimizin E-Belge ve E-Hizmet Almaları 
Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme Yapmak 

x x   
E-Belge ve Hizmet Alan 
Üye Sayısında Artış Oranı 

EYLEM 
1.2.2.4 

• Elektronik eğitim, bilgilendirme ve toplantı 
altyapısını tamamlamak  

x  x   
Elektronik eğitim,  
bilgilendirme ve toplantı 
hizmetlerini başlatmak 

EYLEM 
1.2.2.5 

•  Elektronik geri bildirim (video ve ses kaydı, 
yazışma) altyapısını tamamlamak  

  x   
Elektronik geri bildirimi 
hizmete açmak 

EYLEM 
1.2.2.6 

• Odaya server almak   x  Server satın alınması 

EYLEM 
1.2.2.7 

 • Oda e-arşivini oluşturmak   x  
Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 
ait odanın tüm üye 
dosyalarının taranması 

EYLEM 
1.2.2.8 

• Taranan tüm üye evraklarını EBYS sistemine 
aktarmak 

   X 
EBYS Sistemine taranan 
üye evrakların aktarılması 

 

 

 

 

 

 

Hedef 1.2.2  

Kurumsal dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve web sitesinin online işlem kapasitesini artırmak.  
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
1.2.3.1 

• Planlı Yayınları Kesintisiz Yapmak. Oda üyesi 
olmanın sağladığı faydaları planlı yayınlar ile tüm 
iş çevrelerine ve topluma anlatmak. 
- ATO Kılavuzu (Sosyal medya ve web sitesi)  
- E-Bültenler (Sosyal medya ve web sitesi)  
- Yıllık Faaliyet Raporları (web sitesi ve e-posta) 
- Bölge Ekonomi Raporları (web sitesi ve e-posta) 
- Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Rekolte 
Raporu 

x x x x 

Yayınların Plana Uygunluk 
Oranı  
ATO Kılavuzu: Aralık 
E-Bültenler: Aylık 
YF Raporları: Nisan 
Bölge Ek.Rap: Kasım 
UZZK Rekolte Rap: Eylül 

EYLEM  
1.2.3.2 

• Üyelerimizin meslek komiteleri ile iletişimini 
güçlendirmek için meslek komitelerini ilgili meslek 
grubu üyelerine tanıtmak ve iletişim kanalları 
oluşturmak. 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

MESKOM - Meslek Grubu 
Tanıtım Toplantıları 
* Web sitesi yayını 
* Bilgilendirme metni 
* E-Posta duyuruları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.1.1.1 

• İhtiyaç ve Beklenti Anketleri Yapmak  
x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Anket Araştırma sayısı 

Hedef 1.2.3 

Üyelerimiz ve iş çevreleri ile iletişimimizin etkinliğini artırmak. Odanın sunduğu hizmetler ve yasal 
görevleri hakkında üye ve diğer yararlanıcıları sürekli bilgilendirmek. 

Hedef 2.1.1 

                       Geri Bildirimleri (Şikâyetleri) Ele Alma Sürecini etkin çalıştırmak.  

Stratejik Amaç 2.1 

Hizmet Kapsamımızı Paydaşlarımızın İhtiyaç ve Beklentileri Doğrultusunda Geliştirmek 

2. Strateji Geliştirme Alanı 

Hizmet Etkinliği 
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EYLEM  
2.1.1.2 

• Geri Bildirim Kanallarını Üyelere Duyurmak 
* Web sitesi yayını 
* Bilgilendirme metni 
* E-Posta duyuruları 

x x   Üyelere Ulaşma Oranı 

EYLEM  
2.1.1.3 

• Alınan Geri Bildirimleri “Üye Memnuniyeti 
Talimatına” Uygun Olarak Sınıflandırıp 
Değerlendirmek  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Talimata Uygunluk 
Performansı 
Geri Bildirimlere Bağlı 
İyileştirme Oranı  

 

 

 

 

 

 

                  

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.1.1 

• Yerel Kurumlar ile Gündemli Toplantılar 
Düzenlemek 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Ayvalık Ekonomik Gelişim 
Toplantısı Sayısı  
Toplantılarda alınan 
kararlara bağlı iyileştirme 
başarı oranı.  

EYLEM  
2.2.1.2 

• Lobi Çalışmalarını Sonuçlandırmak x x x x Lobi Başarı Oranı 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.2.1 

• Ayvalık'a özgü lezzetleri tanıtmak amacıyla 
üye olan restoranların listesini ve yöresel 
lezzetleri web sitemizde tanıtmak 

  x x    
Tanıtım menüsünün 
kullanıma açılması  

 

 

 

Stratejik Amaç 2.2. 

Hizmetlerimizi Yararlanıcılara ve İlgili İş Çevrelerine Ulaştırmak, İhtiyaç ve Beklentilerin 

Karşılanmasını Başarmak  

Hedef 2.2.2 

Ayvalık’a özgü, marka değeri olan ürünlerin tanıtımını yapmak 

Hedef 2.2.1 

Üyelerimiz ve iş çevrelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yerel, ulusal ve uluslararası kurumlar 
ile resmi ilişkileri yürütmek. Lobicilik çalışmaları yürütmek 
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.3.1 

• Elektronik Ticaret Eğitimleri Düzenlemek 
x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Eğitim Sayısı 

EYLEM  
2.2.3.2 

 Sektörlere Has Model Web Sitesi 
Tasarımları Yapmak 

 x x x 
Turizm, Gıda, İnşaat vb. Beş 
Sektör için Model 
Tasarımları Tamamlamak 

EYLEM  
2.2.3.3 

• Web Sitesi Olmayan Üyeleri Tespit Etmek 
Amacıyla tüm üyelerin web sitelerinin olup 
olmadığını kontrol etmek 

x x   x   
Aktif üyelerin sorgulanma 
oranı 

EYLEM  
2.2.3.4 

• Hazırladığımız web sitesi tasarımlarını 
üyelerin kullanımına sunmak  

x  x   x 

Web sitesi olmayıp 
yaptığımız tasarımları 
kullanarak web sitesi açan 
üye sayısı 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.4.1 

• Destek Veren Kurumlar ile Üyeleri 
Buluşturmak (TKDK, GMKA, KOSGEB vb.) 

x x x x 
Destek ve Teşvikler Toplantı 
Sayısı  

EYLEM  
2.2.4.2 

• Destek veren Kurumların linklerinin web 
sitemizde "Destek ve Teşvikler" sekmesi 
açılarak üyelerin kolay ulaşımına açılması 

 
x   Web sitesi açılır menü sayısı 

 

 

 

 

 

Hedef 2.2.3 

Üyelerin Dijital Ticari Dönüşümü için Tüm sektörleri kapsayacak Projeler Uygulamak 

Hedef 2.2.4 

Üyelerimizi Destek ve Teşvikler hakkında bilgilendirmek 
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.5.1 

• Üyelerden alınan eğitim talepleri dikkate 
alınarak Yıllık Eğitim Programları 
Düzenlemek 
Referans: 2021 Yılı Üye Eğitim Planı 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Eğitim Sayısı 

EYLEM  
2.2.5.2 

• Gündem ve Gelişmelere Bağlı Seminer ve 
Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 
Referans: 2021 Üye Etkinlik Takvimi 

x x x x 
Gündeme Bağlı Seminer 
Taleplerinin Karşılanma 
Oranı 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.6.1 

• Dış Ticaret Potansiyeli olan İşletmeleri 
Tespit Etmek  

x x   x  x 
İhracat Potansiyeli olan 
işletme Raporu  

EYLEM  
2.2.6.2 

• TOBB ve EİB ile Ortak Dış Ticaret Eğitimleri 
Düzenlemek  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Uygulamalı Dış Ticaret 
Eğitimi 1/Yıl  
Eğitim Etkinliği Oranı  

EYLEM  
2.2.6.3 

• İhracatçı üyelerimizin talep ettiği 
bölgelerde Pazar bulmaları için web 
aboneliği satın almak  

x x x    
İhracat – Pazar Araştırma ve 
İstihbarat için Web 
Aboneliği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef 2.2.5 

Üyelerin Değişen ve Gelişen Koşullara Uyum Süreçlerini Hızlandıracak Eğitim, Bilgilendirme ve 
Danışmanlık Programları Düzenlemek 

Hedef 2.2.7 

Lokomotif Sektörlerde Gelişim Hedeflerimizi Başarmak 

Hedef 2.2.7.1 

Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Gelişme Hedeflerini Başarmak.  

       Hedef 2.2.6 

Dış Ticareti Desteklemek 
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EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.7.1.1 

• Ayvalık Zeytinyağına AB Tescili Almak x x  x   x AB Tescili 

EYLEM  
2.2.7.1.2 

• Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretinin etkin 
yönetilmesi için kurul oluşturmak 

x    
Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi 
İşaret Kurulu Ataması 

EYLEM  
2.2.7.1.3 

• ATO LAB AŞ’den  coğrafi işaretin 
denetiminde Akredite Laboratuvar olarak 
faydalanmak, coğrafi işaret denetiminin 
devamlılığını sağlamak 

 
 x x x  

ATO LAB AŞ ile İş Birliği 
Protokolü  

EYLEM  
2.2.7.1.4 

• E-Ticaret sitelerinde “Ayvalık Zeytinyağı” 
ibaresini kanunsuz olarak kullanan 
işletmelerin yarattığı haksız rekabeti 
önlemek için lobi çalışmaları yapmak 

x x  x x  
Hukuki işlem yapılan firma 
sayısı 

EYLEM  
2.2.7.1.5 

• Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ni 
gerçekleştirmek 

x x x x Organizasyon sayısı 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.7.2.1 

• Turizm sektörü paydaşları ile ihtiyaç analizi 
çalışmaları yapmak   

x  x  x 
Turizm İhtiyaç Analizi 
Raporu 

EYLEM  
2.2.7.2.2 

• Kış turizminin canlandırılmasına katkı 
sağlayacak kuş gözlemciliği turizminin 
gelişimi için projeler oluşturmak 

x    Proje uygulama başarı oranı 

EYLEM  
2.2.7.2.3 

• Festival ve diğer ulusal ve uluslararası 
katılımlı etkinliklere katılım sağlamak 

x x x x 
Katılım sağlanan 
organizasyon sayısı 

EYLEM  
2.2.7.2.4 

• Edremit T.O, Burhaniye T.O ile müşterek 
Körfez Turizmin tanıtımına yönelik ortak 
proje hazırlamak, “körfez tatil rotalarını” 
belirlemek 

x  x  x  x 
Körfez Tatil Rotaları Rehberi 
Yayını 

Hedef 2.2.7.2 

Turizm Sektörü Geliştirme Hedeflerini Başarmak 
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EYLEM  
2.2.7.2.5 

• Dijital gastronomi rehberi hazırlamak, 
yöresel ürünlerimizin ve gastronomi mutfak 
sanatlarımızın tanıtımı için gereken 
çalışmalara öncülük etmek 

x  x x   x 
Dijital Gastronomi Rehberi 
Yayını 

 

 

 

 

 

 

EYLEM NO EYLEM 2020 2021 2022 2023 
Performans Göstergesi / 

Birimi 

EYLEM  
2.2.7.3 

• İnşaat Sektörü için Mevcut Durum Analizi 
Yapmak  

x  x    
Ayvalık İnşaat Sektörü 
Analiz Raporu 

• Şehir planı revizyonunda belediye ile 
birlikte çalışmak 

  x x    Şehir Planı Revizyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Programımız  

Kurumumuzun 2020-2023 Yılı Stratejik Planından üretilen İş Programı (Master İş Planı) ve Yıllık İş 

Planları stratejik planımızın eki olarak düzenlenmiştir.  

 

İş planlarında yapılan değişiklikler stratejik hedefleri etkileyecek nitelikte ise Stratejik Plan revize 

edilir, ancak iş planlarının dinamik planlar olması nedeni ile Akreditasyon İzleme Komitesi 

toplantılarında alınan tavsiye kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile iş planlarında 

değişiklikler yapılır.  

Hedef 2.2.7.3 

İnşaat ve Emlak Sektörü Gelişme Hedeflerini Başarmak 
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İş planlarının gözden geçirilmesi Akreditasyon İzleme Komitesi (AİK) tarafından üç aylık periyotlarda 

yapılır. AİK gözden geçirme toplantılarında tavsiye kararı alır ve tavsiye kararları takip eden yönetim 

kurulu toplantılarında değerlendirilerek uygulamaya alınır. AİK iş planlarında sorumluluğu olan tüm 

birim ve bireylerden AİK Toplantıları öncesi rapor alır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum İletişim Bilgileri 
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e-posta: ayvalikto@tobb.org.tr 

http://www.ayvalikto.org.tr/
mailto:ayvalikto@tobb.org.tr
http://www.ayvalikto.org.tr/

