
 
 

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI  
BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI 

 
 
 
 Bilgi İşlem Birimi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Bilgi İşlem" politikasını 
oluşturarak, teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte, gerektiğinde bu politikayı gözden 
geçirip, Oda yönetimini bilgilendirerek söz konusu politikanın gerektirdiği çalışmaları 
yapmakta ve bu amaçla, bilgi teknolojileri konusunda planlama, yatırım, geliştirme ve eğitim 
faaliyetlerini yerine getirmektedir.  

 
Yazılım ve Donanım Çalışmaları 

Bilgi İşlem Birimi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası birimlerinin işleyişlerine bilgisayar 
desteği sağlayıcı yazılım geliştirme ve teminine yönelik çalışmalar yaparak, birimlerin ürün 
ve hizmetlerine ilişkin iş akışlarını analiz etmekte ve gerekli yazılım özelliklerini 
belirlemektedir. Piyasa araştırmasını yaparak beklenen fonksiyonları karşılayan hazır 
yazılımları saptayarak, uygun gördüğünü temin ederek Oda bünyesine uyarlamakta ve 
beklenen fonksiyonları karşılayan hazır yazılım bulunamadığında gerekli yazılımı kendi 
imkânları ile geliştirmektedir.  

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası birimlerinin, bilgi teknolojilerini kullanarak Oda üyelerine 
daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmesi için gerekli donanımları belirleyerek, birim 
fonksiyonlarını inceleyerek kurulması gereken sistemi tasarlamakta ve gelişen teknolojiyi 
yakından izleyerek en uygun yatırımın yapılmasını sağlamaktadır. Teknolojik açıdan yetersiz 
kalmış donanımın yenilenmesi ve/veya iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak, ilgili tüm 
donanımların birbirleriyle iletişim sağlamasına yönelik alt yapı çalışmalarını 
gerçekleştirmektedir.  
 
Bilgi Kaynaklarına Erişim Hizmetleri 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın temel görevlerinden biri olan Oda üyelerine ihtiyaç 
duydukları bilgiyi zamanında temin edebilmek için, şubelerin bilgi kaynaklarına hızlı ve 
verimli biçimde erişmeleri zorunludur. 

Bu nedenle, internet bağlantısı yanında, önemli mevzuat ve haber servislerine de on-
line(etkileşimli) erişim sağlanmaktadır.  

Internet Uygulamaları 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak internet 
üzerinden hizmet verecek uygulamaları da yürütmektedir. Bilgi İşlem Birimi tarafından 
geliştirilen Oda Web sayfasında bulunan üyelik bölümünden, üyelerimize ait bilgilere internet 
ortamından erişilebildiği gibi, vermekte olduğumuz hizmetlerimiz de yine bu ortamdan takip 
edilebile  bilmektedir. 

          



 
 
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Oda üyelerine daha iyi hizmet sağlayabilmek için, iş 
akışlarını bilgisayar desteği ile gerçekleştirmek amacıyla Elektronik Doküman Yönetim 
Sistemi tüm birimlerde bulunan bilgisayarlara kurulmuş; Söz konusu sistem ile, birimlerin 
işleyişinde elektronik mesajların etkin biçimde kullanılması ve dosyalarda saklanan 
dokümanların bilgisayar ortamına taşınması ile önemli yer ve zaman kazancı 
hedeflenmektedir. 

Eğitim Faaliyetleri 

Bilgi İşlem Birimi, Kalite Yönetim Temsilcisi ile koordineli çalışarak Oda personeline ve 
ihtiyaç duyulması halinde Oda üyelerine yönelik bilgi teknolojileri konusundaki eğitimlerini 
sağlayıcı çalışmalar yürütmektedir.  

Bilgi İşlem Birimi kendisiyle ilgili olarak gereksinim halinde, program kullanım ve 
sorumluluklarıyla ilgili olarak gerekli eğitimleri almalı ve mevcut birimiyle ilgili bulunan 
sertifikalarını dosyalamakla da yükümlüdür. 
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