
  

                       MİSYONUMUZ 

Yasalar Çerçevesinde Hizmetleri Tüm Vatandaşlara ve İlçeye Yayarak Belediyeciliği Halkın Huzur ve 

Mutluluğuna Dönüştürerek Geçmişten Geleceğe Güçlü Bir Şehir Kurmak. 

VİZYONUMUZ 

Huzurlu, Mutlu ve Yaşanabilir Bir Ortam Sunan Güçlü, Güvenilir Aynı Zamanda İnsan Odaklı Hizmet Üreten Bir 

Belediye Olmak. 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ 

 Adalet  Katılımcılık  Kaliteli Hizmet 

 Dürüstlük  Denetlenebilirlik  Sürdürülebilirlik 

 Şeffaflık  Hesap Verebilirlik  Bilgiye Dayalı Yönetim 

  Planlı, Etkin ve 

Verimli Çalışma 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Mustafakemalpaşa halkının ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla her kademedeki 

güleryüzlü çalışanımızla sorunlara “Çözüm Üreten” ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışı 

benimsemek, doğaya saygı, şeffaflık, kişisel sorumluluk üstlenmek, kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve 

etkinliğini sürekli iyileştirmek, hukuka saygı ilkelerini benimsemek ve ulaşılabilir bir kurum olarak hizmet 

sunmaktır. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

               Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik 

şartlarının iyileştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda; 
 

 Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi 

dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun 

yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, 

sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun 

hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini 

gerçekleştirmeyi, 

 İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 

uyulup uyulmadığını izlemeyi, denetlemeyi ve 

uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayı, 

 İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin 

tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim 

metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle 

tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve 

güvenliğe olumsuz etkilerini önlemeyi, önlenemiyor 

ise en aza indirmeyi, 

 Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 

tedbirlerine göre öncelik vermeyi, 

 Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla 

değiştirmeyi, 

 İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; 

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma 

düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının 

her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını, 

 Teknik gelişmelere uyum sağlamayı, 

 

 

 

 İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına 

ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin 

belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 

inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamayı, 

 Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı 

ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, 

çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün 

ve muhtemel acil durumları belirlemeyi ve bunların 

olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 

tedbirleri almayı, 

 Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve 

güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine 

tabi tutulmalarını sağlamayı, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve 

diğer yükümlülükleri karşılamayı, İş Sağlığı ve 

Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile 

süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve 

performansımızı arttırmayı, 

 Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal 

ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin 

etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme 

politikası geliştirmeyi, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli 

iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" 

hedefine ulaşmayı taahhüt ederiz. 

 



 

 

 


