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0.2   ÖNSÖZ 

Eskişehir Ticaret Borsasının (ETB) Kalite El Kitabı (KEK), yenilik ve 

gelişmelere kayıtsız kalmaksızın,  kurumsal kimliğimizi en iyi şekilde 

oluşturmamızı ve geliştirmemizi sağlayacak başta çalışanlarımızın memnuniyeti 

olmak üzere, üye ve paydaşlarımıza hizmet verilmesi aşamasında,  hizmetin 

istenilen kalite, müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak doğru, güvenilir ve 

zamanında verilebilmesi ve bu sürecin her aşamasının kontrol altında tutulması 

sağlanarak, geleceğimize bir yön vermek ve geleceğe güvenle bakma 

çalışmasıdır.  

 

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Kalite El Kitabı (KEK), Borsamızın ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak tüm birimlerinde 

kalite anlayışının gelişmesine ve sistem yaklaşımının çalışanlar tarafından 

benimsenmesine yardımcı olacaktır. 

 

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Kalite Yönetim Sistemi (KYS) performansını, 

müşteri memnuniyeti, ihtiyaçları ve beklentileri, kurumsal çevredeki değişiklikler 

veya çevreden kaynaklanacak riskler, özel hedefler, sunulan ürünler, çalışılan 

prosesler ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısı ile ilgili bilgileri gözlemleyerek ve 

veri toplayarak değerlendirmektedir. Bu bilgi ve verilerin elde edilmesi ve 

kullanımı için gerekli yöntemleri de belirlemiştir.  

  

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) olarak belirlediğimiz temel değerleri, kalite 

politikalarını ve bunları destekleyen kalite hedeflerine ulaşmayı, kurmuş 

olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)  işleyişini, sürekliliğini ve 

gelişmesini, standartlara ve kurumuzun yapısına uygun olarak yapacağımızı ve 

bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.   

  

0.3  ETB’NIN TANITIMI 

 

 Eskişehir Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde belirtildiği 

üzere, “  Ticaret borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil 

maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı 

işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” 
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 Borsamızda, Borsaya dahil maddelerin,  alım-satımını tanzim ve tescil ederek,  

her günkü fiyatlarını usulü dairesince ilan eder. Alıcı ve satıcının, teslim, tesellüm 

ve tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari vasıflarını ve muamelelerinde, 

ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden, genel kaide ve hükümler oluşturur. 

Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek, fiyat haberleşmesini yapar. 

Borsaya dahil maddelerin, tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve 

teknik bürolar kurar ve kurulanlara katılır. Sair mevzuatla ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca verilecek görevleri yapar. Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan 

eder. 

 

    Tarihçesi: Ticaret Bakanlığı’nın 31 Aralık 1925 tarihli müsaadesiyle faaliyete 

geçen Borsamızın o yıllardaki kurucuları; Mihalıçcıkzade İsmail, Çerkez Ahmet, 

Yasinzade Mehmet Ali, Hacı Muharrem, Hafız Hüseyinzade Mehmet, Şeker 

Hafızzade Hulusi, Gümülcineli Mehmet ve Hacı Halimzade Osman Beylerdir. 

Borsamızın ilk Başkanı Yasinzade Mehmet Ali Beydir. İlk Genel Sekreter Necip, ilk 

Komiser Ali Ulvi Beylerdir.  
 

 İlimiz Eskişehir, coğrafi konum olarak İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında 

yerleşik olup, Ankara’nın 235 km. batısında ve Konya’nın 250 km. kuzeyinde yer 

alır.  

 1926 yılından beri faaliyet gösteren Borsamızın halen 55.000 m2.’lik alanı 

kapsayan tesislerinde İdare Binası, Toplantı Salonu, 452 m2.’lik Satış Salonu, 60 

tonluk Elektronik Kamyon Kantarı ile 80 tonluk Elektronik Tır Kantarı ve 132 adet 

Kapalı Deposu bulunmaktadır. 

 

 Borsamızın, 4 İlçede İrtibat Bürosu bulunmaktadır. Açık arttırma ile satışlar 

Merkezde ve iki İrtibat Bürosunda (Çifteler, Sivrihisar) düzenlenmektedir. 

Adresi    : Eskişehir Ticaret Borsası 

        Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi No:21                       

        26100/ESKİŞEHİR 
İrtibat Telefonları : 0 222 237 27 83 

       : 0 222 237 27 86 

Faks      : 0 222 237 94 50 

Web   : www.esktb.org.tr 

E-mail   : eskticborsa@eso-es.net 

http://www.polatliborsa.org.tr/
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 Evet Hayır 
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 Bilgisayara giriş kaydını yap 

 Kayıt tarihi ve numarası 

 Adı soyadı 

 T.C.No 

 Köyü 

 Araç plakası & Cinsi 

 Malın cinsi 

 Tahmini miktar 

 

                 Ön analiz ücreti alınır. 

    Müşteriye alındı makbuzu verilir 

Müşteriye ait araçtan otomatik numune alma  

         robotu ile temsili numune alınır. 

 Ürün miktarı                  

    5 tondan           

fazlamı ? 

Ürünün              

5 farklı 

Yerinden al. 

Ürünün           

8 farklı  

yerinden al. 

    Alınan numuneyi küvete boşalt. 

Homojen olması için numuneyi iyice 

karıştır. 

 

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI İŞ AKIŞ ŞEMASI 
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  9  

 

 

 

 10 
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                 Evet Hayır 
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 13 

 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 15 

Küvetteki numuneyi kayıt numarasını taşıyan  

2 adet numune tasına birer kg. olacak şekilde 

koy. 

Numune Taslarından bir tanesi şahit numune 

olarak 24 saat muhafaza edilir. 

Diğer tastaki numune yabancı madde ve 

ambar zararlılarından arındırmak için 2,2 

mm lik elekten geçirilir. 

Ambar 

zararlısı var 

mı ? 

Numune tasının içine 

zararlının 

bulunduğunu belirten 

bir not koy. 

Temizlenmiş numune Brabender® & Perten marka 

hububat analizörünün haznesine konur. 

Cihazda ürün cinsi seçilerek ve tas numarası kaydı 

yapılarak analiz başlatılır. 

Cihazdan, ürün cinsine göre değişen; protein, 

rutubet, sedimantasyon, glüten, hektolitre, sedim 

ve yağ gibi parametreleri ölçerek yazıcıdan 

sonuçları alınır.   
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 16 

 

 

 17 

 

 Hayır 

 Evet  
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23 

 

 

24 

 

 

25 

Cihazın boşaltma ünitesinden ürün tekrar numune 

tasına alınır. 

Ürün 

buğday 

mı ? 

Numune tası analiz sonuç kağıdı ile birlikte fiziksel 

analiz masasına getirilir. 

Süne taraması için 

Numuneden hassas terazi ile 

2 adet 20 gr. Ürün tartılır. 

Her bir 20 gr. Ürün farklı 

görevliler tarafından büyüteç 

altında incelenerek süne 

emgili taneler ayrılır. 

Süne emgili taneler tartılır ve 

oranı hesaplanır. 

İki görevlinin bulduğu 

oranların ortalaması o ürünün 

süne zararı olarak analiz 

fişine not edilir. 

Analiz fişinde yazılı analiz sonuçları bilgisayara kayıt edilir 

Bilgisayar yazıcısından o ürüne ve sahibine ait bilgilerin yer aldığı satış fişi 

alınır 

Satış fişi ait olduğu numune tasının içine konur. 
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26 

    
  
 

 2 7  

 
 

 
 2 8  

 

 
 

 
 2 9   

 

 
 

 3 0  
 

 

 
 3 1  

 
 

 

 3 2  
 

 
 

 

 3 3  
 

 
 

 3 4   

 
 

 
 

  3 5  

                 

S a t ı ş  s a l o n u n a  g e t i r i l e n  ü r ü n l e r  s a t ı ş  m a s a s ı n d a  

s ı r a y l a  s a t ı ş a  s u n u l u r .  

S a t ı ş  m a s a s ı n d a  s a t ı ş ı  y a p ı l a n  ü r ü n l e r  s a t ı ş  f i ş i n e  
a l ı c ı  f i r m a  i s m i  v e  f i y a t ı  y a z ı l a r a k  t e s c i l  s e r v i s i n e  

g ö n d e r i l i r .  
 

T e s c i l  s e r v i s i n d e  s a t ı ş  f i ş i  v e  b i r  m i k t a r   ü r ü n  b i r  
t o r b a y a  k o n u l u p  a ğ z ı  k a p a t ı l a r a k  ü r e t i c i y e  v e r i l i r .   

S a t ı ş  f i ş i n i n  d i ğ e r  n ü s h a s ı  t e s c i l  s e r v i s i n d e  
b i l g i s a y a r a  a l ı c ı  f i r m a y a  f i y a t ı  y a z ı l a r a k  g i r i l i r .  

D a h a  s o n r a  k a n t a r  f i ş i  i l e  g e l i p  f i r m a d a n  b e l g e s i n i  

v e  p a r a s ı n ı  a l ı r .  

Ü r ü n ü  s a t a n  k i ş i  e l i n d e k i  t o r b a y l a  k a n t a r a  g i r i p  
ü r ü n ü  a l a n  f i r m a n ı n  d e p o s u n a  b o ş a l t ı r .  

L a b o r a t u a r d a  a n a l i z i  y a p ı l a n  ü r ü n l e r  s a t ı ş  

s a l o n u n a  g e t i r i l i r .  

T e s c i l  s e r v i s i  i l g i l i  g ü n d e k i  t e s c i l  b e y a n n a m e l e r i n i  

i s t a t i s t i k - t a h a k k u k  s e r v i s i n e  g ö n d e r i r .  

İ s t a t i s t i k  s e r v i s i  i l g i l i  g ü n d e k i  b e y a n n a m e l e r i n  
t a h a k k u k u n u  k e s e r e k  b e y a n n a m e l e r i n i  m u h a s e b e  

s e r v i s i n e  i l e t i r .  
   

 

Tas, görevli bir eleman tarafından borsa satış salonuna nakledilir .  
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LABORATUVAR TESCİL MUHASEBE İSTATİSTİK MUAMELAT- 
SATIN ALMA 

KANTAR 

LABARATUVAR  DOĞRUDAN DOLAYLI  DOLAYLI DOLAYLI 

TESCİL DOĞRUDAN   DOĞRUDAN DOLAYLI DOĞRUDAN 

MUHASEBE DOLAYLI DOĞRUDAN  DOĞRUDAN DOĞRUDAN DOLAYLI 

İSTATİSTİK  DOĞRUDAN DOLAYLI  DOLAYLI DOĞRUDAN 

MUAMELAT- 
SATIN ALMA 

DOLAYLI DOLAYLI DOĞRUDAN DOLAYLI  DOLAYLI 

KANTAR DOLAYLI DOĞRUDAN DOLAYLI DOĞRUDAN DOLAYLI  

 

3.0 KAPSAM VE HARİÇ TUTMALAR 

 

         KAPSAM 

 

 ETB, Üreticiler ile Borsa üyeleri (gerçek ve tüzel kişiler) arasında tarımsal ürünlerin 

ticaretini düzenleyen, bu amaç dahilinde hizmet faaliyetinde bulunmakta olup, kanun 

ve mevzuatlara göre hizmet vermektedir.  
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 ETB verilen tüm hizmetlerin kalite yönetim standartları çerçevesinde, 

uygulanmasının, kontrolünün, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için genel 

politika ve prosedürleri kapsar. 

 

 ETB kalite yönetim sistemi, sistemimizin günümüz şartlarına göre iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneliktir. 

 

       HARİÇ TUTMALAR 

  

 ETB Kalite Yönetim Sistemi, kuruluş yapısına, hizmetlerine, müşteri isteklerine 

ve yasal şartlara uygun olarak kurulmuştur. ISO 9001:2008 standardında 

uygulanmayan maddeler kapsamdan çıkarılmıştır. 

 

 Yönetim Temsilcisi kapsam dışında tutulacak olan maddelerin tespitinden 

sorumludur. 

 

 Kapsam dışında tutulan maddeler şunlardır; 

 

ETB’ce verilen hizmetler neticesinde herhangi bir Tasarım ve geliştirme 

olmadığından bu madde uygulanmamaktadır. 

 

ETB, Üreticiler ile Borsa Üyeleri(Gerçek ve Tüzel Kişiler) arasında tarımsal 

ürünlerin ticaretini düzenleyen, bu amaç dahilinde, kanun ve mevzuatlara göre 

hizmet veren bir tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.  

 

     Bu yüzden standardın; 

 

7.3 Tasarım ve Geliştirme, Maddesi uygulanmamaktadır. 

 

2.0 REFERANS 

 

 TSE-EN-ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 

 

3.0 TERİMLER VE TARİFLER 

 

 ETB  : Eskişehir Ticaret Borsası 
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 KEK  : Kalite El Kitabı 

 KYT  : Kalite Yönetim Temsilcisi 

 

4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) 

 

4.1 GENEL ŞARTLAR 

 

ETB’de kalite yönetim sistemimiz oluşturulmuştur. Dokümante edilmiştir. Kalite 

yönetim sistemimizi uygulayabilmek için standardın istediği prosedürlere ek 

prosedürler hazırlanmıştır. 

 

Kalite yönetim sistemimiz için ihtiyaç duyulan prosesler, ETB iş akış şemasına göre 

belirlenmiş olup, yine ETB iş akış şemalarına (ETB.İA.1) ve (ETB.İA.2) göre sırası 

ve birbirleri ile etkileşimi belirlenmiştir. 

 

Proseslerin etkinliğinin ve izlenebilirliliğinin sağlanabilmesi için kalite süreçleri 

(ETB P3- F14) oluşturulmuştur. 

 

Proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi için kuruluş içi kalite 

tetkik prosedürü (ETB.P12)  hazırlanmıştır.  

 

4.2 Genel Dökümantasyon Şartları 

 

4.2.1 ETB kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısını 1,2 ve 3 seviye olarak üç 

seviyede tanımlamıştır. 

 

1. Seviye : Kalite El Kitabı 

2. Seviye : Prosedürler, Talimatlar, Standartlar vb. 

3. Seviye : Kayıtlar. (Hizmet ve proses muayene ve deney kayıtları,  

                     Eğitim kayıtları vb.) 

4.2.2  Kalite El Kitabı 

   

ETB Kalite El Kitabı, Kalite politikamızı ve ETB’yi tanıtan, hizmetlerimizi ve 

bunların niteliklerini belirleyen, faaliyetlerin yapılması sırasında uyulacak usulleri 

içeren ve kalite sağlama ve geliştirme amaçlarını içermektedir.  

 



 
KALİTE EL KİTABI 

Doküman No ETB.KEK 

Revizyon No 04 

Revizyon Tarihi 10.09.2013 

Yürürlülük Tarihi 02.04.2007 

ESKİŞEHİR 

TİCARET BORSASI 
Sayfa No Sayfa 15 / 46 

Hazırlayan Onaylayan Onaylayan 
Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Sekreter Yönetim Kurulu Başkanı 

 

  

4.2.3  Dokümanların Kontrolü  

     (Dokümanların Kontrolü Prosedürü (ETB.P1) ) 

 

ETB’de kalite yönetim kapsamında oluşturduğu dokümanları ve dış kaynaklı 

dokümanları kontrol etmek için bir prosedür dokümante etmiştir. 

  

Bu dokümanların kontrolü şu şekilde sağlanır; 

a) Oluşturulan dokümanlardan, kalite politikası, kalite hedefleri ve kalite el kitabı ve 

görev tanımları yetkililer tarafından yeterlilik açısından yılda en az bir kez gözden 

geçirilir ve onaylanır. 

 

b) Kalite yönetim sistemi kapsamında oluşturulan prosedürler yönetim temsilcisi 

tarafından, diğer dokümanlar ilgili bölüm sorumluları tarafından onaylanır. 

 

c) Dokümanlar yetkili personeller tarafından uygulama ve tutarlılığı ve faaliyetlerin 

etkinliği göz önüne alınarak gözden geçirilir ve herhangi bir revizyon gerekli ise, 

dökümün revize edilerek yenisi yetkililer tarafından tekrar onaylanır. 

 

d) Onaylanan dokümanlar kullanıldıkları noktalara orijinalden çoğaltılıp, doküman 

dağıtım formu ile dağıtımı yapılır. 

 

e) Dokümanlar bilgisayar ortamında yazılır ve kullanıldıkları noktalarda 

okunabilirliğin sağlanması için birim isimleri kullanılarak tanımlanır. 

 

f) Dış kaynaklı dokümanlar, doküman listesinde tanımlanır. Bunların dağıtılması 

gerektiğinde aynı yöntemler kullanılır. Bunların revizyonları ise abonelik, resmi 

gazete veya internet ortamında takip edilir. 

 

g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların yanlışlıkla kullanılmasının engellenmesi ise 

dokümanların bilgi için saklananların üzerine iptal kaşesi basılarak sağlanır. 

(Kayıtların kontrolü prosedüründe (ETB.P2)) 
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4.2.4 Kalite Kayıtlarının Kontrolü  

  (Kalite kayıtlarının kontrolü prosedürü (ETB.P2)) 

 

ETB Kalite Yönetim Sisteminin kayıtları tanımlamakta erişilebilir gün ve güncel 

tutulabilmesi için uygun koşullarda ve sürelerde saklanmaktadır. 

 

Kalite Kayıtları sorumluları tarafından eksiksiz, düzenli ve silinmeyecek şekilde 

düzenlenmekte, düzeltmeler son imza sahibi tarafından paraflanmakta, kalite 

kayıtları saklama planında belirtilen sürelerde servislerde ve arşivde saklanmakta, 

arşive kaldırılması ve imhası düzenlenen tutanaklarda yetkililer gözetiminde 

“Evrak İmha Yönetmeliği” esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. 

  

5.0 YÖNETİMİN SORUMLUĞU 

 

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 

 

ETB Üst Yönetimi, kalite yönetim sistemi kapsamında, yasal şartlar ve mevzuatla 

ilgili şartların gerektirdiği şekilde, müşteri şartları da göz önüne alarak, gerektiği 

şekilde hizmet verilmesinin oluşturulmasında, geliştirilmesinde, uygulanmasında ve 

etkinliğinin sürekli geliştirilmesi için aşağıdaki şartları taahhüt eder. 

 

1- ETB’nin, Üst Yönetimi, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamaktadır. 

 

2- Üst Yönetim, ETB’nin, kalite politikası, 5.3 madde de belirtildiği üzere, bu 

kapsamda belirtilen hizmetlerin eksiksiz uygulanmasını sağlayacaktır. 

 

3- ETB Üst Yönetimi 5.4.1 madde de belirtilen kalite hedeflerine ulaşmak üzere 

gerekli kalite yönetim sistemini uygulayacaktır. 

 

4- Üst Yönetim, ETB kalite yönetim sisteminin ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, 

yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirir. Bu 

gözden geçirme, kalite politikası ve kalite hedefleri ile birlikte iyileştirme 

çalışmalarının değerlendirilmesini ve kalite yönetim sisteminin değişiklik 

ihtiyaçlarını tespit eder ve uygulatır. 
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5- Üst Yönetim Kalite Yönetim sisteminin uygulanmasında gerekli tüm kaynakları 

temin eder. 

 

5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 

    

Eskişehir Ticaret Borsası’nın müşterileri Borsa üyeleri ve Çiftçilerdir. Borsa üyesi 

olabilmek için gerekli şartlar Borsa Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Borsa’da yapılan 

alım satım işlemleri için gerekli olan alt yapı ETB tarafından sağlanmıştır. Üyeler 

alabilecekleri ürünlerinin kalitesinin belirlenmesi, satışının yapılması ve satış 

sonrasında oluşan ihtilaf durumlarında sorunların çözülmesi için Borsa Yönetmeliği 

kullanılmaktadır. 

 

Üyelerden borsanın işleyişi ile ilgili gelen talepler yazılı olarak alınır ve Yönetim 

Gözden Geçirme toplantılarında ele alınarak karara bağlanır. Ayrıca yapılan 

anketler sonucu gelen bilgiler ve Dilek-Temenni kutularına bırakılan istek ve 

şikayetler Yönetime aktarılır. Çalışanlara yapılan anketler ve çalışanlar istek ve 

şikayetleri de yönetime bildirilir. Geri beslemeler hemen yapılır. 
 

5.3 TEMEL DEĞERLER ve POLİTİKALAR  

 

5.3.1 Temel Değerler; 

 

Eskişehir Ticaret Borsası üstlendiği misyonu yerine getirirken, vizyonunu 

gerçekleştirirken ve yasalarla düzenlenmiş hizmet süreçlerini uygularken 3 temel 

değer benimsemiştir;  

 

Duyarlılık; 

Borsamız çalışanlarına, üyelerine ve paydaşlarına değer verir. Eskişehir Ticaret 

Borsası, her durumda duyarlılık ve dürüstlükle hareket etmeyi, başkalarına saygı 

göstermeyi, dil, ırk, renk, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin 

farklılıklara değer vermeyi ilke edinmiştir. Bununla beraber, Borsamız bulunduğu 

çevreyi korumayı ve içinde yaşadığı ve çalıştığı tüm paydaşlarını da geliştirmeyi de 

amaç edinmiştir. 
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Takım Çalışması; 

Eskişehir Ticaret Borsası yönetimi ve tüm çalışanları,  bir takımın parçası olarak 

birlikte çalışmayı amaç edinmişlerdir. Borsamız, fikir, yetenek ve tecrübelerini 

paylaşarak güçlü bir gelişmeye ulaşabilir ve bunu sürdürülebilir kılabilir. 

 

Sürekli Gelişim; 

Borsamız birey ve birim olarak yaptığı her işte her zaman en iyi olma ilkesini 

benimsemiştir. Üyelerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın beklentilerini daha 

iyi anlayarak; vermiş olduğu hizmetleri ve yöntemleri sürekli yenileyerek ve 

geliştirerek “en iyi” konuma gelmeyi hedeflemiştir. 

 

5.3.2 Kalite Politikası; 

 

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetimi ve Çalışanları ile birlikte,   

 

 Vereceğimiz Borsa hizmetlerinde, genel ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde, dürüst, 

karşılıklı güven, mesleki iş disiplini ve ahlakına uygun bir şekilde, Kanun, 

Yönetmelik, Örf ve adetleri uygulayarak kurumsal ve toplumsal faydayı sağlayıcı, 

beklenen ve arzu edilen kalite seviyesine ulaşmayı, 

 

 Hizmet sunumunu, en hızlı, en doğru, eşit muameleler içinde güler yüzlü bir şekilde 

vermeye özen göstererek üye ve paydaş odaklı bir düşünceyi benimsemeyi, 

 

 Sürekli iyileştirmeye açık, organları ve çalışanları ile güçlü, paydaşları ile işbirliği 

içinde, hedef kitlelerine ulaşmayı bilen,  üyelerine daima yol gösteren bir kurum 

olmayı, 

 

 Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilecek, stratejik bir kalite 

yönetim sistemi anlayışına sahip, mükemmelliği arayan, memnuniyeti sağlayan bir 

kurum olmayı,  

 

 İleriye dönük strateji ve hedefleri desteklemeyi, bu alanda bölgede çalışan tüm 

kuruluşlara örnek olmayı ve öncülük etmeyi 

 

 Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmayı, 
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 Çevresi ile sosyal ilişkileri olumlu düzeyde olan kurum olmayı,  

 

 Çevre bilinci çerçevesinde, mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, kalite 

politikası olarak benimsemektedir. 

 

5.3.3 Mali Politika 

 

Eskişehir Ticaret Borsasının, mevcudiyetini devam ettirebilmesi, üyelerinin ihtiyaç, 

beklenti ve taleplerini karşılayabilmesi,  bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik 

ve tarımsal alanda gelişimine katkıda bulunabilmesi adına yapmış olduğu tüm gider 

ve yatırım harcamalarını, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu 

çerçevesinde elde ettiği; kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücretleri, yapılan 

hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, şube ve tescil 

gelirleri, diğer gelirler, faiz gelirleri, menkul kıymet satış gelirleri, kambiyo gelirleri 

ve diğer olağandışı gelirlerden elde ettiği mevcut kaynaklarını muhasebe ilke ve 

kurallarına uygun olarak en etkin şekilde kullanması, Borsamızın mali politikasını 

oluşturmaktadır. 

Eskişehir Ticaret Borsası muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür; 

 Sosyal sorumluluk 

 Kişilik 

 Dönemsellik 

 Parayla ölçülme 

 Maliyet esası 

 Tarafsızlık ve belgelendirme 

 Tutarlılık 

 Tam açıklama 

 Özün önceliği 

 Önemlilik 

 İhtiyatlılık 

 

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Eskişehir Ticaret Borsası genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet 

göstermekte ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak 

üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Eskişehir Ticaret Borsası 

muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş, belge ve defterleri ile hesap planlarını 
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5174 sayılı kanun kapsamında yürütülen Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre 

düzenler. 

 

Yönetim Kurulu’na sunulan evraklar; 

 

 Haftalık tediye ve mahsup fişleri 

 Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu 

 Bankalar listesi 

 Aylık harcama listesi 

 Aylık kesin mizan 

 

Meclis ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunulan evraklar; 

 

 Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu 

 Aylık kesin mizan 

 Yılsonu kapanış mizanı ve bilançosu 

Aylık bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu ve detay mizan her ayın sonunda 

meclis üyelerine ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na meclis toplantısından önce 

incelenmesi amacıyla gönderilir. 

 

Haftalık tediye fişleri, banka ve kasa durumunu gösterir liste yönetim kurulu 

toplantılarından önce, incelenmek üzere yönetim kurulu üyelerine gönderilir. 

 

5174 sayılı kanunun 33. Maddesi gereğince, Borsanın hukuki temsilcisi Yönetim 

Kurulu Başkanıdır. Borsayı, Yönetim Kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu 

üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. 

5174 sayılı kanunun 52. Maddesi gereğince bütçeden harcama Yönetim Kurulu 

Başkanı veya yetkilendirdiği Başkan vekillerinden biri ve Genel Sekreterin veya 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin ortak imzası ile yapılır. 

 

Eskişehir Ticaret Borsası mali yönetimi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir: 
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1- Muhasebe Yönetimi: 

 

Amaç ve Kapsam: 

 

Eskişehir Ticaret Borsası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve 

yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri 

kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve 

yöntemlerini kapsar. 

 

Uygulama: 

 

Eskişehir Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği 

dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde 

faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve 

tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve 

meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. 

 

Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel 

sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. 

 

Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, 

sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından 

re’sen yapılabilir. 

 

5174 sayılı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe 

kayıtlarını düzenler. 

 

Eskişehir Ticaret Borsası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu 

plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

 

Raporlama- Değerlendirme: 

 

5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre kesin hesap; 

mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç 

duyulan diğer cetvellerden oluşur. 
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Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde 

yönetim kurulu tarafından meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek 

üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale 

edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü 

bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. 

 

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu 

mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. 

Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır. 

 

2- Finansal Yönetim: 

 

Eskişehir Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon 

olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, 

repo yaparak değerlendirir. 

Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme Komisyonu 

finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye, 

fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi 

verir. 

 

3- Denetim: 

 

Eskişehir Ticaret Borsası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha 

kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir 

ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır. 

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve 

örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır. 

 

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların 

yeterli olup olmadığının denetlenmesi Eskişehir Ticaret Borsası için son derece 

önemlidir. Bu nedenle Eskişehir Ticaret Borsası mali hesapları,  Yönetim Kurulu, 

Hesapları İnceleme Komisyonu ve Sayman Üye tarafından kontrol edilmekte ve 

denetlenmektedir. 

 

Genel Sekreter ilgili Muhasebe Belge asıllarını Hesapları İnceleme Komisyonu’na 

sunar. Hesapları İnceleme Komisyonu sunulan muhasebe belge dikkate alarak 
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gerekli incelemelerini yapar, mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğunu 

aylık raporlar halinde Meclis’e sunulur. 

 

5174 sayılı kanunun 40. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir 

sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 60. maddesinde 

belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir. 

 

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından 

yönetim kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından ise meclise bir rapor 

halinde bildirilir. 

 

Mali Riskler ve Risk Yönetimi 

 

Borsa gelirlerinin bütçe planının altında kalması durumunda, gider bütçesindeki 

kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile 

uygulamaya konulur. 

 

Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet vb) gelirlerin azalması ya da giderlerde 

aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak 

talebinde bulunulur. 

 

Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin 

karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans 

kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir. 

 

Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için 

ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi 

sağlanır. 

 

Eskişehir Ticaret Borsası’nın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör 

saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık Meclis kararı ile sigortalanır. 

 

Nakit mevduatın değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın borsa vb negatif 

getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına Borsamız tarafından izin 

verilmez. 
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Nakit Yönetimi 

 

Muhasebe Memuru tarafından aylık nakit akış tahmini cetveli hazırlanır. Nakit 

ihtiyacının en fazla %20 sine kadarı vadesiz mevduatta tutulur. Bu oranın üzerindeki 

mevduat sayman üyenin kararı doğrultusunda seçilecek en etkin ve risksiz yatırım 

aracında değerlendirilir. 

 

Ayrıca altışar aylık periyotlarda Muhasebe Memurluğunca gelir ve gider kalemleri 

önceki 2 yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak tablo halinde Genel Sekreterliğe 

raporlanır. Son 3 yılda gelir ve gider kalemlerindeki aşırı dalgalanmalar Borsa 

Genel Sekreteri tarafından incelenir, sebepleri araştırılır ve Yönetim Kurulu’nun 

bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli tedbirler uygulamaya konulur. 

 

5.3.4 İnsan Kaynakları Politikası 

 

Eskişehir Ticaret Borsası, vermiş olduğu Borsa hizmetlerinde üye ve paydaş 

memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kurumsal kaliteden ödün vermeksizin insan 

kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri 

geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı benimsemekte olup,  

geleceğe hazırlanmada, sürdürülebilirliği sağlamada geliştirilecek yönetim ve üretim 

modellerinin hazırlanmasında etkili olacak temel faktörün “insan” olduğu anlayışı 

ile İnsan Kaynakları Politikasını oluşturmaktadır.  

 

   Eskişehir Ticaret Borsası, personel alımlarında "Doğru iş eşittir doğru çalışanlar" 

ilkesini benimsemiştir. Bu ilkeden hareketle kurumumuza katılan konusunda 

uzman çalışanlarımız, seçim sürecindeki bu hassas yaklaşımımızla birlikte 

rekabette avantaj yaratacak çalışan profilinin değişime duyarlı, uyumlu ve öğrenen 

bireylerden oluşacağına olan inancımızla düzenli eğitim programlarına alınmakta, 

yetkinlik ve becerilerinin gelişimi sürekli desteklenmektedir. 

 

    Eskişehir Ticaret Borsasında çalışanların iş yerinde güven ortamında 

çalışabilmeleri için İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereklilikler 

titizlikle uygulanmakta ve tüm çalışanlarına eşit mesafedeki yaklaşımı ile eğitim, 

gelişim, kariyer olanaklarında fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 
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    Personeline sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanlarda hizmet 

sağlamama yetkisi tanıyacağını, Personelinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini 

sürekli yüksek tutacağını, 

 

     İSG süreçlerinin ve performansının sürekli iyileştirileceğini, Personelin sağlığı ve 

güvenliği için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder. 

 

     Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç 

       odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak. 

 

•     Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak, 

 

•  Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda 

sağlamak, 

 

•     Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, 

 

•     Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, 

•    Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, 

 

•    Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına 

saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; 

Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak, 

 

•     Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, 

      güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak 

temel politikamızdır. 

 

5.3.5  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 

 

Eskişehir Ticaret Borsasının amacı, üyelerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini iş 

sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir şekilde tam ve 

koşulsuz olarak karşılamaktır. Bu sebeple; 

 

    Hizmet ve faaliyetlerinde can ve mal emniyetini sağlayacağını, 
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  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemelerin yerine 

getirileceğini, 

 

 Hastalık ve yaralanmaların önüne geçilmesi için, sağlıklı ve güvenli bir ortam 

sağlanacağını, 

 

     Tehlikelerin etkin olarak belirlenip, risklerin minimize edileceğini, 

 

 Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayacağını, 

 

 Ticaret Borsamızın, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını tüm çalışanlarına duyurmayı 

ve kolayca ulaşılabilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi kurmayı taahhüt eder. 

 

5.3.6 Bilgi Güvenliği Politikası 

 

ETB çağdaş bir kurum olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte,  

güvenlik ve teknoloji gereksinimi olan, projeleri hayata geçirmeyi planlamaktadır.  

 

Bilgi güvenliğinin kurumsal bir sorumluluk olduğu bilinci ve sıfır güvenlik ihlali 

ilkesi ile kurumdaki işlerin sürekliliğini, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların 

azaltılmasını üyelerden gelecek faydanın artırılmasını,  

 

Bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını,  gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik 

ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre 

gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli 

gelişmesini sağlamayı temel güvenlik politikası olarak benimsemektedir.  

 

Borsamız için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir 

varlıktır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması 

Borsa'mızın hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir. Borsamız  

bilgi güvenliğinin sahip olduğu yaşamsal önemin bilincinde olarak; 

 

  Kurulacak olan ETB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi;  hizmet sunduğumuz üye ve 

diğer paydaşlarımız ile ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek 

için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin 

gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin 
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bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların 

erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği 

açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti 

altına alınacaktır. 

 

  Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur anlayışı ile Bilgi güvenliği süreçlerinin 

sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanacak, yetkiler belirlenecek ve 

sorumlular atanacaktır. 

 

   Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem altyapısını kullanacak olan tüm 

birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi 

sistemlerine teknik destek sağlayacak olan hizmet, yazılım veya donanım 

sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uyması sağlanacaktır.  

 

5.3.7 İletişim ve Yayın Politikası 

 

Eskişehir Ticaret Borsası’nın gündemindeki konuları, yürüttüğü tarımsal, ekonomik, 

kültürel, sosyal faaliyet ve projeleri, doğru bilgiler ışığında günümüz haberleşme 

araçları vasıtasıyla tanıtmak, üyelerimize, paydaşlarımıza ve hedef kitlelerimize 

faydalı ve yol gösterici doğru bilgiler aktararak bölgemizin, ülkemizin tarımsal ve 

ekonomik alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır.  

  

Paydaşlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve 

mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün aşamalı bir 

süreç oluşturmaktır. 

 
  Uygulama 

 

 Borsamıza gelen günlük gazetelerden Borsamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi 

olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında 

arşivlenmesi, 

 

 Türkiye’de ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, borsa faaliyetleri, ekonomi, 

sosyo-kültürel değişimlerin, borsanın çeşitli konularda görüşlerinin,  üyelerimizin 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizi tanıtıcı yazıların yer 
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aldığı ETB dergisinin her altı ayda bir yayımlanması ve paydaşlarımıza 

ulaştırılması, 

 Eskişehir Ticaret Borsası Yayın Kurulu tarafından Borsamız yayınlarının içeriğinin 

belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her 

türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi, 

 

 Borsa yönetiminin katılımlarıyla 6 ayda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve 

Borsanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve 

düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması, 

 Borsa faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması ve 

paydaşlarımıza ulaştırılması, 

 

 Bölgemizin, Tarımsal ve ticari yaşamına dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı 

amaçlayan konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik 

araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının paydaşlar ile paylaşılması, 

 

 Eskişehir Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer 

alan konular ile ilgili Borsanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları 

düzenlenmesi, 

 Eskişehir Ticaret Borsası’nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların 

dışında Eskişehir Ticaret Borsası yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren 

açıklamalar yapılmaması, 

 

 Eskişehir Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler 

ve basın bültenleri hazırlanması, 

 

 Borsanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması, 

 

 Borsanın gündeme getirdiği konuların hedef  kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması 

için kampanyalar düzenlenmesi,  

 

 SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin 

duyurulması, 

 

 Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile 

hizmet vermesinin sağlanması, 
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 Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik 

yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden 

yapılmasının sağlanması, 

 

 Borsa üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri 

içinde     (saat 08:30 ve 19:00 arasında) duyurulmasının sağlanması, 

 

 Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Borsamızın kutlama, dilek ve 

temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla paydaşlara ulaştırılması, 

 

 Borsanın görüş ve önerilerini paydaşlara ulaştıracak her türlü organizasyonun 

(toplantı, konferans, seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması,  

 

 Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı 

oluşturulması, 

 Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve 

Borsa yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, 

 Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması, 

 

 Borsamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında Eskişehir 

Ticaret Borsası bölümünün güncel tutulması, 

 

 Borsamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Borsamız 

internet sitesine (www.esktb.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak 

yönetime sunulması, 

 

5.3.8  Çevre Politikası 

 

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim ve Çalışanları ile birlikte;  

 

Çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre performansını sürekli iyileştirici çalışmalarda 

bulunmayı amaçlamakta, 

    Üye ve Paydaşlarına vermiş olduğu hizmetlerde ve yürüttüğü faaliyetlerde, Çevre ile 

ilgili Yasal mevzuatları ve diğer şartları da dikkate alarak yaşanabilir bir dünya ve 
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sürdürülebilir bir yaşam için; olumsuz çevresel etkilerini en aza indirerek, doğal 

kaynakları korumayı,  

    Çevre sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplum gündeminde önemli 

ve öncelikli konular durumundadır. Gelişmiş ülkelerdeki yoğun girdi kullanımına 

dayalı tarım; toprak bozulması, pestisid kirliliği v.b. pek çok problem yaratmaktadır. 

 

  Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomileri, gelişmiş olanlara kıyasla temel 

endüstrilerine dayanmakta, nüfusun büyük bir bölümü de tarımla uğraşmaktadır. 

Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde, çevresel kaynakların bozulma potansiyeli, 

üretim yapısının tahrip ediciliği nedeniyle yüksektir.  

 

    Endüstrileşmiş ülkelerde ise, çevre kalitesi ile ilgili konular daha çok insan sağlığı 

ve çevrenin estetik kalitesi açısından değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, 

gelişmekte olan ülkelerde sorun, hem insan sağlığı ve üretkenlikle ilgili hem de 

doğal kaynakların gelecekteki üretkenliğinin tahribi ile ilgilidir. Bu nedenle, tarım, 

çevre ve ekonomi birbirini bütünleyen konular olarak ele alınmalıdır. 

    Atık oluşumunu kaynağında engellemeyi varsa atık üretimini en aza indirerek ve bu 

atıkların geri dönüşümünü sağlamayı taahhüt etmektedir.  

 

5.4 PLANLAMA 

 

5.4.1  KALİTE HEDEFLERİ 

 

 ETB Kalite Hedefi, Üreticilere ve Üyelerine, Kalite yönetim sistemi kapsamında, 

verilecek tüm hizmetlerin yasal şartlar ve mevzuatla ilgili şartların gerektirdiği 

şekilde, müşteri taleplerini de göz önüne alarak, güvenilir, doğru ve süratli bir 

şekilde, alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirerek yapılan anketlerde yüzde 

minimum yüzde 70 müşteri memnuniyeti sağlamaktır. 

 

 Hububatta yapılan ekimden maksimum tescil hedeflenmektedir.  

 

 Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatları usulü dairesinde satış 

salonundaki bütün üyelerine yazılı olarak iletmek ve internet sitesinde yayınlamak. 

 

 Borsamıza gelen ürünlerden en kısa süre içinde numune alarak en kısa sürede kayıt 

edilmesi ve satış salonunda satılmasıdır.  
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  Üyelerimizin belge ile ilgili taleplerinin en kısa süre içinde karşılanmasıdır. 

 E.T.B.’nın geçmiş yıllarda satın aldığı OSB’deki arsa yerine, Borsacılık faaliyetlerini 

devam ettirmesi ve Depoculuk faaliyetlerine başlaması için gerekli olan çalışmaların 

yapılarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 E.T.B.’na daha teknolojik bir Laboratuar kurulması amacıyla, 2011 ve 2012 

yıllarında hazırlanan hibe projeleri ile Borsamız Laboratuarına kazandırılan, ileri 

teknoloji analiz cihazlarına, Laboratuarlarımızda ihtiyaç duyulan yeni cihazların 

eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılacaktır. 

 

 Bölgemizde verimli ve kalite odaklı tarım ürünü üretimine katkı sağlamak. 

 

 E.T.B. Laboratuarının Akredite Laboratuar olmasının sağlanmasına çalışılacaktır. 

 

 Eskişehir Ticaret Borsası’nda ürün satış işlemlerinin daha rekabetçi, daha teknolojik, 

daha hızlı, daha güvenli, anlık reel fiyattan alınıp satılabilmesini sağlayacak 

Elektronik Salon Satış Sistemine geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

 Eskişehir Ticaret Borsası’nda daha rekabetçi şekilde tüccarların artması 

hedeflenmektedir. 

 

 Kırsal alanda Faaliyette bulunan İrtibat Bürolarımızdaki Üyelerimize ve 

Paydaşlarımıza, Kırsal alanın kalkınması anlamında ve merkezde faaliyette bulunan 

paydaşlarımızın Borsamızdan almış oldukların hizmetlerin aynısını almalarını 

sağlamak anlamında yeni teknolojilerin götürülmesi hedeflenmektedir. 

 

 Ulusal ve uluslar arası düzeyde fuar ve kongrelere katılım sağlanacaktır. 

 

 Üyelerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ihtiyaçlarını tespit etmek için 

araştırmalar yapılarak, çözüm önerileri ve politikalar belirlenmeli ve bunlara yönelik 

sektörün gelişimi için düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına 

katılım sağlanacaktır. 
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 Çalışanların stratejik hedeflere uygun nitelikte olmasının sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

 Üyelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 Sosyal, kültürel politikalar projeler ve işbirlikleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 E.T.B. elinde bulundurduğu tüm kaynakları doğru ve yerinde kullanarak işletme 

stratejisini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Kaynak yönetiminin takip edilmesi, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yıl içinde uygulamaya devam 

edecektir. 

 

Ayrıca Kalite hedefleri her sene başında Yönetim Gözden Geçirme de belirlenen 

hedeflerimiz mevcut olup takip edilmekte ve Kalite Politikası ve 

hedefleri(ETB.KPH.) adlı kontrollü dokümanla revize edilerek servislere 

dağıtılmaktadır.  

 

5.4.2  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI 

 

ETB Kalite Yönetim Sistemi Planlamasında, Kalite Yönetim Sistemi kurularak, 

gerekli doküman listeleri oluşturulmuş, tüm prosesler tespit edilmiş, proseslerin bir 

birleriyle etkileşimleri belirlenmiş, ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır.  

 

Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analizleri prosedürlerle desteklenmiş ve 

doküman, yasal mevzuatlar ve özel yönetmeliklerle desteklenmiştir. 

 

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 

 

5.5.1  SORUMLULUK VE YETKİ 

 

ETB’nın Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında, proseslerin kontrolünü 

sağlamak üzere sorumluluklar ve karar verme noktaları için Organizasyon El 

Kitabı hazırlanmıştır ve ETB içerisinde ilgili birimlere iletilmiştir. Bu el kitabı ek 

olarak sunulmaktadır. 

 

5.5.2  YÖNETİM TEMSİLCİSİ 
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Organizasyon el kitabında(ETB.OEK) yer almaktadır. 

 

 

 

5.5.3  İÇ İLETİŞİM 

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASINDA üst yönetim ile ilgili bilgiler yazılı olarak 

ilgili bölümlere ETB.P7.F5 Yazışma Formu(Sirküler) ile Genel Sekreter Tarafından 

imzalanarak gönderilir. Bu yazılar personel tarafından imzalanarak kabul edilir. 

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili duyurular Standartın 4.2.3 maddesine uygun olarak 

Kalite El Kitabında belirtildiği şekilde birimlere kontrollü Kopya olarak dağıtılır ve 

duyurulur. 

Toplantılar ve diğer duyurular ise yazılı ve sözlü olarak duyurulabileceği gibi, iç 

denetim veya üçüncü taraf denetimleri ile ilgili duyurular mutlaka yazılı olarak 

yazışma formu ile bildirilir. 

Borsanın müşterileri ile ilgili duyurular ise internet sayfası veya satış salonuna 

asılan ilanlar ile duyurulur. 

Gerekli durumlarda iç duyurular, ilan panosuna asılarak da yapılabilir 
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5.5.4 ETB ORGANİZASYON ŞEMASI 
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GENEL SEKRETER 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
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MUAMELAT  
   SERVİSİ 
     

İSTATİSTİK     
SERVİSİ 

 

TESCİL   
SERVİSİ 
 

MECLİS 

DİSİPLİN KURULU HUKUK MÜŞAVİRİ 

GENEL SEKRETER YARD.1  
 

LABORATUAR  
SERVİSİ 

 

GENEL SEKRETER YARD. 2 

AKREDİTASYON İŞLERİ 

ETB  DERGİSİ 

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ VE PROJELERİ 
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5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 

5.6.1 GENEL  (Yönetim’in Gözden Geçirmesi Prosedürü(ETB.P7)) 

 

ETB’de gerçekleşen toplantılar belirlenen periyot ve sürelerde, belirlenen 

katılımcıların iştirakleri ile düzenli sistemli ve etkin olarak yapılmaktadır. 

Bu toplantılarla ETB içerisinde sağlıklı iletişim kurulabilmekte etkin ve 

uygulanabilir kararlar alınabilmektedir.  

 

Toplantıların gündemini oluşturmak üzere görüşülmesi istenen konular toplantı 

tarihinden önce yazılı olarak belirlenmektedir. 

 

Katılımcılar gündem maddeleri, toplantı yeri ve saati konularında bilgilendirilmekte 

ve katılımcılar toplantı tarihinden önce gündemle ilgili konularda gerekli 

hazırlıklarını yapmaktadırlar. 

 

Her toplantı sonucunda alınan kararlar kayıt altına alınmakta, katılımcılar için 

bağlayıcı nitelik taşımakta zamanında ve eksiksiz uygulanabilmesi için faaliyetlerin 

kim tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağı net ve açık belirlenerek katılımcılar 

tarafından imzalanarak, KYT tarafından saklanmakta, uygulanacak kararlar ilgili 

servislere yazılı olarak tebliğ edilmektedir.   

 

5.6.2 GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ 

 

a) Denetim sonuçları 

b) Üyelerden gelen, yönetim kuruluna iletilen genel olarak borsanın işleyişi ile ilgili 

bilgiler 

c) Proses performansı ve hizmet uygunluğu 

d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu 

e) Önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinden devam eden takip faaliyetleri 

f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler 

g) İyileştirme için öneriler 

 

MERKEZ 

 

Canlı Hayvan 
 İrt. Büro 

 

Çifteler 
  İrt.Büro 

 

Sivrihisar 
  İrt.Büro 
 

Mahmudiye  
   İrt.Büro 
 

Beylikova  
  İrt.Büro 
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5.6.3 GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI 

 

a) Tetkik sonuçları 

b) Müşteri şartlarıyla ilgili hizmet iyileştirmeleri 

c) Kalite yönetim sistemi ve proseslerinin etkinliğinin iyileştirilmesi 

d) Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 

e) Önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinden devam eden takip faaliyetler 

f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler 

g) Kaynak ihtiyaçları 

 

6.0 KAYNAK YÖNETİMİ 

 

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 

 

ETB, Kalite Yönetim Sisteminde yer alan hizmetlerin her aşamada kalite 

kontrolünün, Kalite Sisteminin doğrulama faaliyetleri için gerekli tetkikleri 

gerçekleştirmek üzere elemanlarının yeterli düzeyde eğitim almasını sağlamakta, 

yeterli personeli görevlendirmekte ve gerekli donanımını, teçhizatını yenileyerek 

çağdaş hizmet teknolojilerini sağlamaktadır (Referans Ticaret Borsası Bilgi 

Sistemi). 

 

6.2 İNSAN KAYNAKLARI 

 

6.2.1 GENEL 

 

ETB Kalite Yönetim sistemi kapsamında, hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan 

personel için gerekli her türlü eğitim, beceri ve tecrübe kazandırma faaliyetleri 

yürütülmektedir. 

 

6.2.2 YETERLİLİK, FARKINDA OLMA VE EĞİTİM 

 

ETB’de Kalite Yönetim sistemi kapsamında çalışan personelin, 

 

a) Hizmet kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli                     

yeterlilikler belirlenmiştir. 

b) Eğitimin yetkinliği değerlendirilmektedir. 
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c) Personelin yaptığı işlerin önemi ve uygunluğunun farkında olması ve     kalite 

hedeflerinin başarılması için neler yapması gerektiği belirlenmiştir. 

d) Çalışan Personelin öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konusundaki  belgeleri  

Eğitim Prosedürü’ne (ETB.P4) göre muhafaza edilmektedir 

 

6.3 ALT YAPI  

 

ETB hizmet şartlarının yerine getirilmesi ve uygunluğunu sağlamak üzere, gerekli 

olan çalışma alanları ve ilgili yardımcı hizmet birimleri (laboratuar, kantar), 

proses ekipmanları, donanımları, yazılım ve iletişim konularında destekleyici 

hizmetleri sağlamıştır. 

 

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI  

 

ETB Kalite Yönetim Sistemi kapsamında vermekte olduğu hizmetler için, gerekli 

çalışma ortamlarını sağlamış ve çalışma ortamlarının hem hizmet veren personel 

için hem de müşteriler için gerekli hizmetleri yerine getirmiştir. Ayrıca tüm 

servisler birbirlerine bilgisayar ağı ile bağlanmışlar ve tüm bilgilere ve Ticaret 

Borsası Bilgi Sistemine erişimleri sağlanmıştır. 

  

7.0 HİZMET GELİŞTİRME 

 

7.1 HİZMET GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 

 

a) Kalite hedefleri için, hizmet gerçekleştirme prosesleri için kalite hedeflerine 

ulaşmak için ve uygun olmayan hizmetin takibi için, planlama yapılmıştır. 

b) Hizmet gerçekleştirme için gerekli prosesler, dokümanlar ve şart 

belirlenmiştir. 

c) Hizmet uygunluğunun sağlanması için, doğrulama, geçerlilik, izleme, 

muayene ve test faaliyetleri ve hizmet kriterleri belirlenerek, gerekli 

dokümanlar hazırlanmıştır. 

d) Hizmet gerçekleştirme proseslerinin sonucu verilen hizmetlerin sağlandığına 

dair gerekli kayıt ve dokümanlar oluşturulmuştur. 

 

7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 
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7.2.1 HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ 

 

a) ETB’de verilen hizmetler, 5174 Sayılı Kanun ve ek yönetmelikler 

kapsamındadır 

7.2.2 HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

         (Taleplerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (ETB.P6)) 

 

  ETB’ye 5174 Sayılı Kuruluş Kanununda belirtilen hususlar uyarınca gelen talepler en 

kısa zaman içerisinde değerlendirilip eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. 

 

   ETB’ye üyeler tarafından iletilen sistemin işleyişi ile ilgili talepler, talebi alan birim 

tarafından bir üst yönetime aktarılmakta ve ETB birimleri arasında gerekli koordineli 

çalışmalarla karşılanmakta, 

 

 ETB’ye ürün ihalesi için gelen talepler, ilgili servis tarafından en kısa sürede 

karşılanmakta, 

 

7.2.3 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM 

   

ETB’nin müşterileri ve diğer kuruluşlar ile ilgili iletişimin sağlandığı en önemli 

kaynağı   www.esktb.org.tr adresindeki internet sitesidir. Bu sitede borsanın 

müşterilerinin ve diğer ilgili kuruluşların günlük, aylık ve yıllık hububat borsası 

bültenlerine ve istedikleri bilgilere ulaşması sağlanır. Bu işlerin takibi Genel 

Sekreterliğin görevidir.  

 

Gerek kurum faaliyetleri gerekse Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin 

bilgiler, gerekli şartlar da belirtilmek suretiyle ilan edilmekte, basın bültenleri, 

internet, ziyaretler, ilan panoları, telefon, faks, yazışma, çeşitli toplantılar ve yüz 

yüze görüşmelerle bilgiler verilmektedir. Ayrıca kurumumuzca hazırlanan Faaliyet 

Raporu da bu amaçla kullanılmaktadır. 

 

Kurumumuza yapılan başvurular ise, resmi yazışmalar, yazılı talep ve bizzat 

başvuru yolu, telefon ve faks araçları ile kabul edilmektedir.  

 

Müşteri geri beslemeleri; hizmetin sunumu esnasında yüz yüze görüşmeyle, 

telefonla, anketlerle, müşteri görüş ve öneri kutuları ile alınmaktadır. 

http://www.esktb.org.tr/
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Referans Doküman: Ölçme, Analiz ve İyileştirme Prosedürü, Basın Yayın Talimatı 

   

 

7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 

 

ETB’de herhangi bir ürünün imalatı söz konusu olmadığı için, tasarım ve 

geliştirme maddesi uygulanmamaktadır. 

 

7.4 SATIN ALMA 

 

7.4.1 SATIN ALMA PROSESİ 

         (Satın alma Prosedürü (ETB.P8)) 

 

 ETB’de hizmetin aksamaması ve satın alma faaliyetlerinden doğacak kayıpların 

önlenmesi, sürekli kullanılan stok malzeme ihtiyaçlarının mevcut stoklardan kontrol 

edilmesiyle, talep edilen ihtiyaçların mevcut stoktan karşılanmadığı durumlarda ve 

diğer satın alma gerektiren durumlarda satın alma faaliyetinin başlatılması amacıyla, 

Servis yetkilileri tarafından malzeme-hizmet talep formu doldurularak, Genel 

Sekreterliğe iletilir. 

 

 Genel Sekreterlikçe, satın almalar için yazılı teklifler alınarak fiyat, kalite, termin 

açısından değerlendirilerek uygun teklif belirlenmekte, yetkili üst yönetim 

tarafından onay alınarak sipariş edilmekte sipariş kabulü teyidi yapılmak suretiyle 

ETB’ deki tüm satın alma faaliyetleri düzenli yapılmaktadır. 

 

7.5 HİZMETİN SAĞLANMASI 

 

7.5.1 HİZMETİ SAĞLAMANIN KONTROLÜ 

 

 ETB’de 5174 Sayılı Kanuna ve diğer verilen görevlere ilişkin tüm faaliyetler 

belirlenerek talimat olarak yazılı hale getirilmiştir. 

 

 ETB personeline çalışmalarını yazılı talimatları doğrultusunda yerine getirebilmeleri 

için gerekli eğitimler verilmekte, talimatta belirtilen adımlar eksiksiz yapılmakta ve 

sonuçlar talimata uygun formlara kaydedilmektedir. 
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 Tamamlanan faaliyetler servis şefleri ve sorumluları tarafından kontrol edilmekte ve 

gerekli onaylar yapılmaktadır. 

 

 Hizmetlerin eksiksiz ve daha hızlı yürütülebilmesi için gerekli donanımların   ( 

bilgisayar, sistemler, klimalar, fakslar v.s. ) periyodik bakımları yapılmakta, ETB 

binası ve çalışma ortamları düzenli olarak temizlenmekte, sağlıklı çalışma ortamı 

oluşturulmaktadır.  

 

7.5.2 HİZMETİN SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ 

 (ETB.P3-F40 – F66) 

 

ETB’de verilen hizmetler sırasıyla; Borsaya üyelik kaydı işlemleri, Borsa üye kayıt 

silme işlemleri, Bilgi güncelleme, Belge talepleri, Onay işlemleri, Eksper raporları, 

Laboratuvar ön kayıt hizmeti, Laboratuvar analiz işlemleri, Satış salonu satış 

organizasyon ve tescil işlemleri, Alım satım beyannamesi tescil işlemleri, İhracat 

beyannamesi işlemleri, Tescil beyannamelerinin tahakkuku, İstatistik işlemleri, 

Aylık müstahsil listelerinin tasdiklenmesi, İhracat beyannamesi tasdiklenmesi, 

Kantar tartım işlemleri, Aidat ödeme ve kayıt işlemleri bedeli alınması, Yazıhane ve 

depo kiralama işlemleridir. Bu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan prosesler 

mevcut olup yapılan denetlemelerde proses kriterleri esas alınmakta ve 

değerlendirilmektedir.  

 

7.5.3 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK 

   (Hizmetin Tanımı ve İzlenebilirliği Prosedürü (ETB.P3) 

 

 BBS 

 

7.5.4 MÜŞTERİ MÜLKİYETİ 

 

ETB’ de, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde 

müşteri ile ilgili oluşan hizmet bilgileri, gizlilik esas alınarak kayıtlarda 

tutulmakta ve saklanmaktadır. Gizlilik esas olup, bununla ilgili tedbirler, 

bölümlerce tespit edilmiştir. Müşterilerin; analizi yapılan ürünleri taslara 

konularak gün sonuna kadar hakem numune olarak muhafaza edilmektedir. Gün 

sonunda bütün işlemler bittikten sonra, ürünler depolara boşaltılarak bedelleri 
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ödendikten sonra, bu taslar boşaltılmaktadır. Ancak numunelerin bilgileri BBS 

programına da kayıt edilmekte ve saklanmaktadır. 

 

 

7.5.5 ÜRÜNÜN MUHAFAZASI 

 

Borsamızda hazırlanan belge, rapor ve ürünlerin korunması için uygun yöntemler 

geliştirilmiştir  

 

İlgili Dokümanlar: Prosedürler ve Talimatlar. 

 

Borsamıza, alımı yapılan her türlü demirbaş ve malzeme ile ilgili, gerekli olan 

muhafaza ve teslim işlemleri yürütülmektedir. 

Borsamız, faaliyet konularına bağlı olarak gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile 

ilgili, Borsamız bilişim sistemi içerisinde, tanımlanmış olan yazılımlar üzerinde 

çalışır ve faaliyetin içeriğine bağlı olarak hazırlanmış olan yazılım programı 

üzerinde gerekli olan bilgiler, birimler tarafından kayıt ve muhafaza edilir. 

 

Birimlerin yazılım programları üzerinde kayıt altına aldıkları bilgi ve belgelerin 

muhafazası amacı ile İdari Birim tarafından yürürlüğe konulan veri yedekleme 

talimatı doğrultusunda, gerekli olan veri yedeklemeleri yapılır ve bilgi ve 

belgelerin korunması sağlanır. 

 

Satışı yapılmak üzere borsamıza üreticiler tarafından getirilen ürünlerin satış 

öncesi kalite özelliklerini tespit etmek üzere Laboratuvar tarafından alınan ürün 

numunesinin, yapılan ön analiz sonucunda, kalite kriterleri ve standartlarına göre 

sınıfı belirlenerek, ürün satış salonuna getirilir, gerçekleşen satıştan sonra 

yaşanacak ihtilaflarda şahit olarak kullanmak üzere şahit numune muhafaza 

talimatı doğrultusunda gün sonuna kadar muhafaza edilir. 

 

Borsamız 5174 sayılı kanun göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluş 

olması nedeni ile personel ile ilgili bilgi ve belgeler birimlerde tanımlanmış olan 

arşivlerde muhafaza edilir. 

 

7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 
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ETB’de Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilen hizmetler dahilinde 

kullanılan cihazlar ve ekipmanlar tespit edilmiştir. 

 

İlgili cihazlar ve ekipmanların belirlenen aralıklarla veya kullanımdan önce, 

uluslar arası veya ulusal ölçme standartlarına göre kalibre edilmekte, ölçülmekte 

ve izlenmektedir. 

 

ETB tüm ölçme ve test ekipmanları için her yıl dış kuruluşlardan alınacak hizmet 

kapsamı ve kalibrasyon aralığını belirleyerek veya mevcut elemanları ile 

yapabileceği kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirerek verilen hizmetlerde 

kullandığı kalibrasyon gereken tüm ekipmanın kontrolü sağlamaktadır.  

ETB servislerinde verilen hizmetlerin yeterliliğinin kontrolü için hizmet verdiği 

alanların düşüncelerini memnuniyetini anlamak amacıyla, yıllık anket düzenini 

oluşturarak gerekli anket çalışmaları yapılmaktadır. 

 

8.0 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 

 

8.1 GENEL 

 

ETB’de, sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için, izleme, ölçme, analiz ve 

iyileştirme prosesleri planmış ve uygulanmaktadır. 

 

8.2 İZLEME VE ÖLÇME 

 

8.2.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

 

Eskişehir Ticaret Borsası müşterileri Borsa üyeleridir. Üyelerin Borsa işlemleri 

ile ilgili talepleri yazılı olarak alınmakta ve Yönetim Kurulunca 

değerlendirilmektedir. Dış ve iç müşterilere yapılan anketler ve dilek, temennileri 

değerlendirilerek geri beslemeler yapılır. Borsa ile ilgili güncel bilgiler Taleplerin 

Gözden Geçirilmesi (ETB.P6) prosedürüne göre ele alınmakta ve kullanıcılara 

sunulmaktadır. 

 

8.2.2 İÇ TETKİK 
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 Kalite Yönetim sisteminin etkinliğini, devamlılığını gelişmesini düzenli ve 

sistemli bir şekilde gözden geçirmektedir.  

 ETB’de tetkikler tetkik edilen servis şefliklerinden bağımsız tetkikçiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici 

önleyici faaliyetler, takip tetkik tarihinde belirlenen karşılıklı rapor hazırlanmakta 

ve takip tetkikleriyle düzeltici faaliyetlerin uygulanıp, uygunsuzlukların giderilip 

giderilmediği izlenmektedir. 

 Takip tetkikleri Kuruluş İçi Kalite Tetkik Prosedürü(ETB.P12)’ne göre 

yapılmaktadır. Eğer uygunsuzlukların devam ettiği tespit edilirse, sorun üst 

toplantılarında ele alınmakta burada da çözülmezse üst yönetim toplantılarında da 

karar alınmaktadır.  

 

8.2.3 PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 

 

ETB’de Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilen hizmetleri gerçekleştiren 

prosesler Kalite Süreçlerinde (ETB.P3-F14) ele alınmaktadır. Ayrıca her yıl Ocak 

ayında yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında Proseslerin hedefleri ve 

Proses Ölçümlerinin sonuçları ele alınır. 

 

8.2.4 HİZMETLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 

 

 ETB Kalite Yönetim Sisteminde ETB’de verilen tüm hizmetler için yapılan 

faaliyetler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi modeli, 5174 Sayılı Kanun ve 

ETB İç Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen Kalite Politikasına, Kalite El Kitabına,  

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak düzenlediği 

prosedürlerle, talimatlarla, kalite süreçleri ile, formlarla, kılavuzlarla, yönetmelik 

özetleriyle gerçekleştirilmektedir. 

 

 ETB Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yürütülen tüm faaliyetler işleyişi içerisinde 

sistematik bir şekilde kontrol edilir. Görülen aksaklıklar giderilerek sistemin 

yenilenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliği sağlanır. 

 

8.3 UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ 

(Düzeltici, önleyici ve Uygun Olmayan Hizmetin kontrolü prosedürü       

(ETB.P14)) 
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 ETB’de 5174 sayılı kanunla belirtilen faaliyetlerin, diğer faaliyetlerin ve kalite 

sistemine uygun olmayan hizmetin verilmesi önlenmekte, uygunsuzluklar tespit 

edilmekte ve çözüm getiren yöntemlerle giderilmektedir. 

 

 Hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında onay noktalarında ve kalite süreçleri 

doğrultusunda belirtilen hizmetlerle kontrol edilmekte, kalite yönetim sistemi planlı 

tetkiklerle kontrol edilmekte, tetkik raporlarıyla incelenmekte, uygunsuzluk tespit 

edildiğinde düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılmakta, gerekli tedbirler alınarak 

tekrar edilmesi önlenmektedir. 

 

8.4 VERİ ANALİZİ 

 (Veri Analizi Prosedürü (ETB.P10) 

 

 ETB’de hizmetler için yürütülen faaliyetler sonucunda elde edilen veriler: Anketler, 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve sonuçları, İç Tetkik Sonuçları Alınan Eğitim 

Sonuçları, Proses Ölçüm Formu Sonuçları analiz edilerek bilgiye dönüştürülmekte, 

istatistiki yöntemlerle raporlanmakta ve Yönetim Gözden Geçirme toplantısında 

değerlendirilmektedir.  

 

 Muamelat Servisi yıl sonlarında da verilen hizmetlerin istatistiki değerlendirmelerin 

yer aldığı yıllık faaliyet raporları hazırlamakta, üst yönetime sunulmaktadır. 

 

 ETB Kalite Yönetim Sistemi, devamlılığının sağlanması ve değerlendirilmesi için 

istatistiksel analizi gerçekleştirilmektedir. 

 

8.5 İYİLEŞTİRME 

 

8.5.1 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 

ETB’nin, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizi, 

düzeltici ve önleyici faaliyetleri sürekli olarak, Üst Yönetim tarafından kontrol 

edilmekte ve üst yönetim tarafından alınan kararlar çerçevesinde, verilen hizmetin 

sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

8.5.2 DÜZELTİCİ FAALİYETLER 
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(Düzeltici, Önleyici faaliyetler ve uygun olmayan hizmetin kontrolü 

prosedürü (ETB.P14))  

 

ETB’de verilen hizmetlerde veya kalite Yönetim Sisteminde kayıtlarla tespit 

edilen hemen ortadan kaldırılmakta ve tekrar etmesi önlenmektedir. 

 

ETB’de tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için ilgili toplantılarda 

yapılması gereken düzeltici  faaliyetler belirlenmekte, ilgili servislere 

uygulanması için iletilmekte, sonuçları toplantılarda yeniden incelenerek hala 

giderilemeyen uygunsuzluklar var ise ETB üst yönetiminin görüşü doğrultusunda 

düzeltici tedbirler alınarak uygunsuzluklar giderilmektedir. 

  

ETB görev ve hedeflerine etki edebilecek riskler tespit edildiğinde muhtemel 

çözüm önerileriyle birlikte durum üst yönetime sunulmakta, üstü yönetimce 

alınan karar doğrultusunda ilgili servislerce düzeltici faaliyetler uygulanmakta ve 

sonuçları değerlendirilerek verilmektedir. 

 

8.5.3 ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 

(Düzeltici, Önleyici faaliyetler ve uygun olmayan hizmetin kontrolü 

prosedürü (ETB.P14))  

 

ETB’de tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için ilgili toplantılarda 

yapılması gereken önleyici faaliyetler belirlenmekte, ilgili servislere uygulanması 

için iletilmekte, sonuçları toplantılarda yeniden incelenerek hala giderilemeyen 

uygunsuzluklar var ise ETB üst yönetiminin görüşü doğrultusunda önleyici 

tedbirler alınarak uygunsuzluklar giderilmektedir. 

 

ETB görev ve hedeflerine etki edebilecek riskler tespit edildiğinde muhtemel 

çözüm önerileriyle birlikte durum üst yönetime sunulmakta, üstü yönetimce 

alınan karar doğrultusunda ilgili servislerce önleyici faaliyetler uygulanmakta ve 

sonuçları değerlendirilerek verilmektedir. 
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