POLİTİKALARIMIZ
Kalite Politikamız
Her türlü hizmetlerini, insan merkezli projelendirebilen ve "önce insan" diyebilen, Geçmişten
aldığı kültürel değerlerini aynı iman ve inançla gelecek nesillere taşıyabilen, Tarsus'ta doğan
ya da yaşayan, ekmeğini Tarsus'ta kazanan bütün insanlara samimiyetle Hemşehrim diyerek
yaklaşabilen,
Tarsus'taki güzellikleri beraberce paylaşabilen, kardeşlik, barış ve huzuru el ele, gönül gönüle
vererek tesis edebilen,
Bunu başarabilmek için bütün çevre kurallarını özümseyerek çevresine ve insana saygıyı esas
alan hizmetler üretebilen,
TARSUS'u bir dünya kenti yapma hedefine kilitlenmiş, sürekli iyileştirmeyle ilkeli ve kaliteli
belediye hizmetleri sunan bir yönetim anlayışı KALİTE POLİTİKAMIZ olarak benimsenmiştir.

Çevre Politikamız
Çevre Standartlarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirerek daha ileriye taşımayı,
Paydaşlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı ile
mükemmelliğe ulaşmayı,
Çevre ve insan sağlığını korumayı, sürdürülebilir kılmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
azami ölçüde yararlanmayı,
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilmeyen atıkları en
uygun yöntemle bertaraf etmeyi,
Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirmeyi ve verimli kullanılmasını
sağlamayı,
Çevresel kaynakların korunmasında onarıcı değil, önleyici rol almayı
taahhüt ediyoruz.

Eşitlik Politikamız
Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde, cinsiyet, ırk, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler,
din veya inanç, siyasi görüş, doğum yeri, engellilik, yaş ve ekonomik statüye dayalı çoklu
ayrımcılık ve dezavantajları eşitlik konusu çerçevesinde ele almayı, herkese eşit hizmet
sunarak ön yargı ve engelleri ortadan kaldırma çalışmaları yapmayı
taahhüt ediyoruz.

Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Politikamız
Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içerisinde çalışmayı,
Hizmetlerimizde, yasal yükümlülüklerin ötesinde sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, sorumluluk
ve eşitlik gibi evrensel değerleri güçlendirip sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Kentimizin doğal güzelliklerine, tarihimize, kültürümüze ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmayı,
öz değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına imkan tanıyacağımızı
taahhüt ediyoruz.
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İnsan Kaynakları Politikamız
En önemli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinciyle;
Çalışanlarımızın iş tatminini yüksek düzeyde tutarak; etkinliğini ve üretkenliğini
arttırabilecek, yükselmesine imkan sağlayacak olan sistemler geliştirmeyi ve bu sistemin
uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sunmayı,
Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamayı,
Hizmet kalitesini yükseltecek, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek, çalışanlarımızın bireysel
ve mesleki anlamda gelişebilecekleri eğitim programları hazırlamayı,
Çalışanların motive edildiği, çalışmalarının sonuçlarını tanıma ve takdirlerle ödüllendirildiği
sistemler geliştirmeyi,
Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek
ve çalışmayı özendirici kurum kültürünü oluşturmayı,
Çalışanlarımızın kişilik ve diğer haklarını korumayı ve gözetmeyi
taahhüt ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Tarsus Belediyesi görev ve yetki alanı içinde,
Faaliyetlerimiz sırasında gerekli tedbirleri alarak;
Çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın güvenliğini sağlamayı,
İSG alanında eğitim, araştırma ve yeniliklere önem vererek; çalışanlarımızda farkındalık
yaratmayı,
Koruyucu hekimliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,
Çalışanlarımızın bilinç düzeylerini arttırmayı, iş risklerini belirleyerek iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını asgariye indirmeyi,
İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirmeler yapmayı
taahhüt ediyoruz.

Engelli Politikamız
Engelli vatandaşlarımıza yönelik;
Bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi,
Geliştirdikleri projelere destek sağlamayı,
Toplumsal ve sosyal hayata katılımlarına imkan vermeyi,
Hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliği hissettirecek düzenlemeler yapmayı,
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak müşterek ihtiyaçlarını karşılamayı
ve katkı sağlamayı
taahhüt ediyoruz.

Form No: KYMR - FR - 01

Doküman No: KYS–02

Rev. no ve tarihi: 01 / 06.05.2013

Sayfa No: 2 / 2

