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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

Üst Yönetim, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye odaklı çalışmasını sağlamaktadır. Üye 

beklentileri yasal şartlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası,   üyeleri ile olan ilişkisinde uygulamakta olduğu kalite yönetim 

sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş hizmetlerin yanı sıra sosyal ve ekonomik 

hizmetler de sunarak üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı, üyelerinin sosyal, ekonomik ve ticari 

gelişimleri için yeni bakış açısı kazandırmayı, yeni girişimlerde bulunmalarını ve sürekli gelişmelerini 

sağlayacak, eksik yönlerini tamamlamalarına katkıda bulunacak hizmetler sunmayı, üye odaklı 

yönetim anlayışı ile bu hizmetleri sunarken en üst düzeyde memnuniyetlerini sağlamayı kendisine ilke 

olarak benimsemiştir. 

Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve yetkinliklerini konusunda gelişimlerini 

sağlamak, 

Güvenli, sağlıklı, çalışanlara gelişim ortamı ve fırsatı veren kaliteli bir iş ortamı sağlamak, 

Çalışanların, maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak, 

Çalışanlara özgürce düşüncelerini paylaşabileceği demokratik bir ortam yaratmak ve iş yeri ile 

bütünleşmesini sağlamak, performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek. Yüksek 

performansı ödüllendirmek, beklentinin altında kalan performansın gelişimine destek olmak, 

Çalışanlar arası iletişimi, ekip dayanışmasını ve paylaşımları desteklemek amacıyla çeşitli aktiviteler 

gerçekleştirerek motivasyonlarının artmasını sağlamak, 

Çalışanların beklentilerini açık ve somut olarak ortaya konulmasına ortam sağlamak ve ölçülebilir 

kriterler ile bunları değerlendirmek. 

 

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI 

1-Haberleşme araçları olarak üyelerimizin tercih ettiği yöntemleri kullanmak, 

2-Teknolojik gelişmeleri izleyerek haberleşme araç ve yöntemlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek, 

3-İlgili tarafların tümüne zamanında doğru haberi sağlamak,  

4-Bilinirliliğimizi arttırmaktır, 

5-İTSO basın yayın danışmanı ve ar-ge memuru tarafından Odamız yayınlarının içeriğinin 

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

koordinasyon çalışmalarının yürütmek, 

6-Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanını güncellemek,  

7-Belli başlı ulusal ve yerel gazetelerin takibini yapmak,  

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI 

 
Tüm paydaşları, diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan İskenderun Ticaret ve Sanayi 

Odasının kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bütünlüğü ve 

ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi işlem ve 

teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, yenilikleri odamız hizmetlerine 

ekleyerek tüm paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek için teknolojik 

çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, sürdürülebilir olması bilgi işlem 

politikamızdır. 

 

 

Onaylayan 

Genel Sekreter  

Hazırlayan 

Kalite/Akreditasyon Sorumlusu  
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