VİZYONUMUZ
Türkiye Liman Sektörünün Lideri Olmak

MİSYONUMUZ
Türkiye’nin Çevreye Duyarlı En Güvenli Limanı

İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruyucu uygulamalarımız ile Türkiye’nin çevreye duyarlı, en güvenli limanı olmak.

En Yüksek Operasyonel Performans

Operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme metodolojisi ile en yüksek performansta hizmet vermek.

İzmir ve Hinterlandında Pazar Lideri

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini en üst düzeyde karşılayarak İzmir ve hinterlandında pazar lideri olmak.

Tercih Edilen İşyeri

İnsan odaklı kurum kültürümüz ile çalışanlar tarafından liman sektöründe en tercih edilen iş yeri olmak.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
SOCAR ALİAĞA LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve
diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak yüksek standartlarda limancılık faaliyetleri sunmayı
ilke edindiğimizi beyan ediyoruz.
Bu politika, işlerimizin sürdürülebilirliği ve büyümesinde kritik öneme sahip olan çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına
duyduğumuz hassasiyet temelinde oluşturulmuştur. Bize göre iş sağlığı ve güvenliği, faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çevrenin
korunması ve çevre yönetimine dair taahhüdümüz, tüm kurumsal prosedür ve politikalarımıza yansıtılır.
Bu doğrultuda;
Tüm ulusal iş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarına uyuma ilave olarak, uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmeyi,
Tüm iş sağlığı güvenliği ve çevresel tehdit ve fırsatları tanımlayarak, riskleri kabul edilebilir seviyelerde tutmak için kontroller ve teknikler
geliştirmeyi, çalışma ortamında önemli bir değişiklik meydana geldiğinde risk değerlendirmelerini zamanında güncellemeyi, potansiyel ölüm ve
yaralanma tehlikelerinin önlenmesine yönelik tedbirler almayı,
Faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibimize bağlı olarak iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında ölçülebilir kurumsal hedefler belirlemeyi
ve düzenli raporlamalar ile bu hedeflerin takibini sağlamayı,
Emisyon ve atık oranımızı düşürerek hava, su ve toprak kirliliğini önlemeyi, doğal kaynaklarımızı koruyarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Tüm paydaşlarımızın, şirketimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre politikalarına uymalarını sağlamayı, iş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarına
uygun hareket eden taraflar ile çalışmayı,
İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel kazalara, olaylara, hasarlara neden olan durum ve davranışlara karşı sıfır tolerans göstermeyi,
İş sağlığı güvenliği ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerinin her zaman içinde olmayı
ve bu iş birliklerine pozitif değer katmayı,
Operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme metodolojisi sayesinde verimliliği arttırmayı ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,
Müşteri şikâyetlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırıp, müşterilerimize zamanında, doğru bilgilendirme yapmayı,
Tüm iş süreçlerinin etkinliğini her daim kontrol etmeyi ve gerektiğinde değişiklikleri yönetmeyi,
Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
Entegre yönetim sistemi standartları gereksinimlerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile karşılamayı ve uygulamalarını sürekli geliştirmeyi.
Ulusal ve uluslararası yasal şartlar, mevzuat, standart ve diğer gereklilikler ile uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
İç ve dış paydaşlarımız ile açık, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı iletişim kurmayı,
taahhüt ederiz.

