
BULDAN TİCARET ODASI POLİTİKALARI 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 

Buldan Ticaret Odası; çözüm odaklılık,  şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri 

doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir.  

Odamız, üyelerin şikayet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği bir sistemi kurarak, 

bu talepleri veya önerileri hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alır, yasalara 

uygun şekilde değerlendir ve gerekli iyileştirmelerin yapar. 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Meslek örgütü olarak ticari hayat içinde üyelerine yönelik hizmetini; 

 Etik anlayış ve yasal çerçevede, 

 Güncel, sektöre yönelik bilgileri paylaşıp, 

 Bölgenin ekonomik ve gelişmesine katkılar sağlayarak, 

 Üye ve çalışanının memnuniyeti ile en iyiyi sunarken liderlik yapmak  

 Kalite Yönetimi gereklerine uyarak sürekli iyileştirmelerde bulunmaktır 

 

İLETİŞİM POLİTİKASIMIZ 

İç ve dış paydaşlarımız ile iletişimimizde açık, anlaşılır bir dil kullanmak, 

zamanındalık prensibine bağlı olarak sorumlulukları ve yetkileri çerçevesinde 

itimat noktası olarak değerlendirilecek bir yaklaşım ile iletişim kurmaktır. 

 

 

 



İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

Buldan Ticaret Odası; sürekli gelişme ve üyeye üstün hizmet hedeflerini 

destekleyecek şekilde; 

 Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü kurumumuza kazandırmayı, 

 Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış 

çalışanlar yetiştirilmesine destek olmayı, 

 Günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi 

uygulamayı, 

 Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla 

adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmeyi, 

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir. 

 

MALİ POLİTİKAMIZ 

Buldan Ticaret Odası, 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. 

Buldan Ticaret Odası’nın mali politikası aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür; 

 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk, 

 Tekdüzenin sağlanması, 

 Hesap verilebilirlik, 

 Tarafsızlık ve belgelendirme, 

 Dönemsellik ve para ile ölçülme, 

 Önemlilik ve tutarlılık, 

 

 



BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ 

Buldan Ticaret Odası;  

 Odamızın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi için imkanları dahilinde bilgi 

teknolojilerini verimli biçimde kullanmak 

 Mevcutta bulunan arşiv ve web sitesi gibi bilgi sağlayan sistemlerin geliştirilmesi 

ve daha etkin kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

 Bilgi güvenliğini sağlamak, 

 Verilen hizmetler için çalışanların ihtiyaç duydukları yazılım, donanım ve diğer 

bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimlerini karşılamak, 

Odamızın Bilgi İşlem Politikasıdır. 

BAKIM-ONARIM POLİTİKAMIZ 

Buldan Ticaret Odası; paydaşlarına en iyi hizmeti verebilmek amacı ile, bütçe 

olanakları içinde en uygun ofis ve donanım ile çalışır. Odanın sahip olduğu donanım 

ve teçhizatın  sadece oda ihtiyaçlarına ve görev tanımlarına uygun olarak 

kullanılması, gerekli korumanın ve hassasiyetin gösterilmesi esastır.  

Odanın sahip olduğu ofis, donanım ve teçhizatın uzun ömürlü olması için alınması 

gereken önlemler ve gerekli bakım ve onarım faaliyetleri Oda yönetimi tarafından 

planlanır. 

 

 


