
POLİTİKALARIMIZ

Birlikte başarıyoruz...



POLİTİKALARIMIZ

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Gaziantep Ticaret Odası olarak; üyelerimizden gelecek talep, beklenti ve sorunları önemsiyor, 5174 
sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde en iyi hizmeti verebilmek için bize yol göstereceğine 
inanıyoruz. Kendimizi dinamik tutabilmek için en önemli unsurun üyelerimize kaliteli hizmet 
sunarak yüksek seviyede üye memnuniyeti sağlamak olduğunun bilincindeyiz. 

Bu bilinçle; üyelerimizin talep, beklenti ve sorunlarını şeffaf ve objektif yaklaşımla ele almayı, 
personelimizden ve diğer ilgili taraflardan gelen tüm geri bildirimleri ve imkânlarımız dâhilinde 
gerekli tüm kaynakları kullanarak çözmeyi, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu politika 22.01.2019 tarihli 40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

KALİTE POLİTİKASI

Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi ve eğitimli personel 
katılımı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymayı 
taahhüt etmek.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, hayata geçiren, ihtiyaç odaklı hizmet yöntem-
lerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir organizasyon yapısı oluşturmak, bu yapıyı kurumun 
hedefleri doğrultusunda dinamik tutmak, değişimlere hazır olmasını sağlamak ve gerekli her türlü 
sistemi uygulamak.

MALİ İŞLER POLİTİKASI

Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali 
kaynaklarını şeffaflık, hesap verilebilirlik ve verimlilik ilkelerini esas alarak 5174 salıyı Kanun'da 
belirtilen hükümler doğrultusunda yönetmek. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Odanın operasyonel ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi olan bilgi iletişimi, depolanması, 
işlenmesi ve güvenliği için, bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği ve ulaşılabilirliğine ilişkin 
güven ortamını yaratmak, yeni teknolojileri kullanarak oluşabilecek risklere karşı önlem almak ve 
sürdürülebilir bir sistem kurmak.
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İLETİŞİM POLİTİKASI

Üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü güncel ve doğru bilgiyi, kurumun görüş ve önerilerini, haber 
niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini, bağlı bulunduğu yasalar, kurum vizyonu, misyonu, değerleri ve 
politikaları çerçevesinde, paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar 
alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasını sağlayacak şekilde doğru zamanda doğru 
iletişim araçlarını kullanarak tüm hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırmak. 

Bu politikalar ise  Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarih ve 44 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Odamız tarafından TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan ve
aşağıda detayları bulunan “GTO TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası” metninin onaylanmasının
ve kullanımının uygunluğuna;

GTO TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası:

Gaziantep Ticaret Odası olarak;
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      Kurum itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,
      İlgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde bilginin erişilebilirliğini,
      Gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı,
      Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
      Tabi olunan yasal düzenlenmelere uymayı,
      Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinliklerini geliştirecek
      eğitimleri sağlamayı,
      İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı,
      İşin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
      Güvenlik gereksinimlerini sürekli iyileştirmeyi,
      İhtiyaç duyulan kaynakların sürekliliğini sağlamayı,
      Tüm paydaşlarımızın hızlı, doğru, güvenilir ve kesintisiz bilgiye ulaşmalarını sağlamak
      için gerekli teknoloji ve altyapıyı oluşturmayı

taahhüt etmekteyiz.
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