
 

MALİ POLİTİKAMIZ 

- Mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde 

DTB’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik ve verimli 

kullanmak.  

- Bölgemizin ve üyelerimizin sosyoekonomik hayatına katkıda bulanacak, 

üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmalarını 

sağlayacak, sürdürebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden harcama planları 

geliştirmek. 

- Mali tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun, kayıtların 

uluslararası seviyede kabul görmüş standartlarda, zamanında ve   doğru,  

hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke usul ve esaslarla 

düzenlenmesini sağlamak. 

- Muhasebe işlemlerinde sosyal sorumluluk, dönemsellik, maliyet esası, 

tutarlılık, hesap verilebilirlik ve ihtiyatlılığı esas almak. 

- Mali açıdan risk teşkil edecek hususları önceden belirleyip, önleyici 

faaliyetler  planlamak ve DTB’nin mali gücünü  sürekli iyileştirerek hizmet 

kalitesini arttırmak. 



 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

- Kurumumuzun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının niteliklerinin belirlenmesi, 

seçilmesi ve işe alınması ile  ilgili sistem ile personelin kendi 

çalışmalarının ve bireysel başarısının   çıktılarını değerlendirmesine 

olanak sağlayacak,  performans yönetim sistemi uygulamak ve 

geliştirmek.  

- Çalışanların görüşü ve ihtiyaçları doğrultusunda  hizmet  içi eğitim 

programları hazırlamak,  eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, girişimci, 

dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, kuruma 

bağlı ve sorumluluk almaktan korkmayan çalışanlar oluşturmak.  

- Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları oluşturmak,  

çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami ölçüde 

faydalanan,  fırsat eşitliği sağlayan, maddi ve manevi haklarını koruyan, 

insan haklarını saygılı, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek. 

 

 

 



 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 
- Üyelerin şikayet ve taleplerini kolayca iletebilecekleri iletişim sistemi 

oluşturmak. Bu sistemi nitelikli ve sürekli kılmak. 

- Şikayet ve talepleri hızlı, etkin, adil ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak 

değerlendirerek yasal zorunluluklar çerçevesinde çözümler üretmek, lobi 

faaliyetlerinde bulunmak.  

- Üyelerin kurumsal ve kişisel gelişimlerini  destekleyecek faaliyetler 

gerçekleştirmek.  

- Seffaf ve hesap verebilen, üye odaklı yaklaşımla her geçen gün hizmet 

kalitesini arttıran bir kurum olmaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ 

- Üye ve paydaşlarımızı ilgilendiren gelişmeler hakkında tarafsız, hızlı ve 

doğru bilgilendirme yapmak.  

- Üyelerin tarımsal ticarette küresel aktörler arasında yer almasını 

sağlayacak bilgiler paylaşmak. 

- Yazılı ve görsel basından etkili yararlanmak. 

- Periyodik yayınlara  ve  sürekli güncellenen ve üyeler tarafından kolaylıkla 

kullanılabilen bir web sitesine sahip olmak  

- Üyelerin talep ettiği iletişim yöntemini kullanmaya öncelik göstermek. 

- Borsanın yaptığı tüm faaliyetleri medyanın her türlü şeklini kullanarak 

reklamını gerçekleştirmek. 

- İletişim sürecini sürekli iyileştirmek.  

 

 

 

 

 

 



 

 

      BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI  

- Borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik  yenilikleri takip  

ederek donanım, yazılım ve iletişim alt yapısını sürekli geliştirmek, 

üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak. 

- Pratik ve interaktif bir web sitesi oluşturup üyelerimizin iletişim, işlemler 

ve bilgilere ulaşılabilirlik konusunda memnuniyetini arttırmak.  

- Serverdaki dataların periyodik zamanlarda yedeklenmesi yoluyla virüs ve 

diğer etkenlerden korunmasını, bilgi güvenliğinin sağlanması. 

- Bilgi işlem cihazlarının kontrollerinin,  garanti, bakım ve onarım 

işlemlerinin bir düzen dahilinde yapılması. 

- Çalışanlara programlar konusunda eğitim vererek bilinçli ve aktif 

kullanımın sağlanması. 

 


