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Yönetimin Mesajı

Genel Müdür’ün Mesajı

Kıymetli mesai arkadaşlarım ve iş ortaklarımız,

QTerminals Antalya olarak sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik kapsamında hazırlamış olduğumuz 
“Sosyal Sorumluluk Paydaş El Kitabını” sizler ile 
paylaşıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

QTerminals Antalya ekibi olarak bizler; başta 
toplumumuzun içinde bulunduğu şartların 
iyileştirilmesine katkı sağlayan, siz değerli 
paydaşlarımız ile ilişkilerimizin sürekli gelişimine 
olanak veren kurumsal sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik ilkelerimize uygun çalışma 
anlayışımızı bu el kitabı aracılığı ile sizler ile 
paylaşıyoruz. 

Siz kıymetli paydaşlarımız ile yürüttüğümüz 
iş birlikteliklerinde; saygılı, dürüst bir duruş 
sergileyerek, şeffaf ve açık bir iletişim içerisinde 
olmaya özen gösteriyoruz.  Tanımladığımız “Etik 
Davranış” kodları esasına dayalı ilişkilerimizin 
“İnsan Haklarına Saygı” duyduğumuz bir çerçevede 
ve “Hukukun Üstünlüğüne Saygılı” bir bakış açısı 
ile devam etmesi bizlerin en öncelikli ilkesi ve 
kabulüdür.  

Kültürel, etnik, inançlar vb. kişisel temel değerler 
özelinde herhangi bir ayrımcılık unsurunun 
sizler ile olan ilişkimizi zedelemesine müsaade 
etmeyeceğimizi, gizlilik ve mahremiyet 

hassasiyetlerinizi teknolojik imkanların mümkün 
kıldığı en üst seviyede koruyacağımızı, işletme 
paydaşlarına karşı olası herhangi bir haksızlık ve 
rekabet ihlalini engelleyerek hukukun üstünlüğü 
noktasında bir duruş sergileyeceğimizi bu vesile ile 
sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz.  

Sürekli iyileştirme anlayışımız 
doğrultusunda; çalışanlarımızın, 
paydaşlarımızın ve toplumun gelişimine 
katma değer sağlıyoruz.

Bu yöndeki projeleri her zaman destekleyen bir 
işletme olarak, sürdürülebilir bir çevrenin ve inovatif 
çözümler ile hayatı kolaylaştıran yenilikçi teknolojileri 
iş akışlarımıza entegre ediyoruz ve etmeye de devam 
edeceğiz. 

Özellikle 2018 yılında dijitalleşme adımları ile 
başlattığımız ve kalite belgelendirme süreçleri ile 
perçinlediğimiz sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 
çalışmaları günden güne topluma katma değer 
yaratan bir noktaya gelmiştir. Uluslararası kabul 
görmüş IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetimi 
Standartlarının işletmemizde eksiksiz bir şekilde 
uygulanarak her geçen gün geliştirilmesi sizlerin 
vereceği katkılar ile mümkün olabileceğinin 
farkındayız. 

Bu vesile ile toplumumuzun ve iş hayatının 
gelişmesine katkı sağlayacak olan sosyal sorumluluk 
ve sürdürülebilirlik anlayışımıza destek veren başta 
çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız 
olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi 

sunarız.

Kaptan Özgür Sert
Genel Müdür
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Sosyal Sorumluluk Paydaş El Kitabı Hakkında

Vizyon
Vizyonumuz, Bölgenin dünya ticaret 
ve turizmine açılan kapısı olan 
QTerminals Antalya’yı, büyüyen iş 
hacmi, güçlü kurumsal ve finansal 
yapısı ile sektörün en iyi hizmet 
veren limanı yapmaktır.

Misyon
Misyonumuz, kaliteli, güvenli ve 
hızlı hizmet ilkesi ile bölgenin dünya 
ticaret ve turizmine açılan kapısı 
olarak müşterilerimize yüksek 
standartta hizmet sunmaktır.

Hakkında
Amaç

Bu el kitabı, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri 
A.Ş. de yönetilen IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk 
Yönetim Sisteminin ve etkileşimlerinin temel 
öğelerini açıklamak, liman işletmesi tarafından 
belirlene paydaşları tanımlamak, kurumsal olarak 
belirlenen davranış kodlarını ifade etmek amacı ile 
hazırlanmıştır.

İçerik

Bu el kitabı; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri 
A.Ş. de yönetilen IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk 
Yönetim Sistemi paydaşları olarak tanımlanan; 
işletme çalışanları, alt işveren temsilcileri ve 
çalışanları, müşteriler, müşterilerin liman içerisindeki 
temsilcileri, acente yetkilileri, gümrük müşavirleri, 
kamu kurum-kuruluşları çalışanları ile danışmanlık 
hizmeti alınan teknik/idari tüm çalışanlara yönelik 
olarak, liman işletmesi kurumsal davranış kodlarının 
özet anlatımını içermektedir.
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Kurumsal Sosyal  Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Politikamız

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. 
yayımlandığı bu politika belgesi ile kurumsal 
sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkeleri 
kapsamında yapacağı çalışmaları güvence 
altına alarak, başta çalışanları olmak üzere tüm 
paydaşlarına olan işbu sorumluluğu kabul ve 
taahhüt eder. 

Tüm paydaşlarımız ile yürüttüğümüz 
iş birlikteliklerinde; saygılı, dürüst bir 
duruş sergiler, şeffaf ve açık bir iletişim 
içerisinde olmaya özen gösteririz. 

Başta çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız ile 
tanımlamış olduğumuz “Etik Davranış” kodları 
esasına dayalı ilişkiler kurarız ve bu ilişkileri 
“İnsan Haklarına Saygılı” bir çerçevede yönetiriz. 

Tüm süreçlerimizde mevzuatlara tam uyumu ve 
“Hukukun Üstünlüğüne Saygılı” bir bakış açısı ile 
hareket ederek faaliyetlerimizi yürütürüz. 

Sürekli iyileştirme anlayışımız doğrultusunda; 
çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun 
gelişimine katma değer sağlayan, bu yönde 
atılacak her türlü adımı destekleyen çalışmalara 
ve projelere destek ve dahil oluruz. 

Kültürel, etnik, inançlar vb. kişisel temel 
değerler özelinde herhangi bir ayrımcılık 
unsurunun paydaşlarımız ile olan ilişkileri 
zedelemesine müsaade etmez, işletme 
içerisinde bu yönde yapılacak girişimleri 
engelleriz.

Sürdürülebilir bir çevrenin varlığı temelinde; 
iklim değişikliğinin önlemesi, deniz eko 
sistemi ve biyoçeşitliliğinin korunarak atıkların 
azaltılması noktasında işletme olarak üzerimize 
düşenleri yerine getirir, inovatif çözümler 
ile hayatı kolaylaştıran yenilikçi teknolojileri 
destekleyerek işlerimize entegre ederiz.  

Kurumsal Sosyal  Sorumluluk 
ve Sürdürülebilirlik Politikamız
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Kurumsal Sosyal  Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Kurumsal Sosyal  Sorumluluk 
ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
Açık ve şeffaf iletişim 
Bu el kitabı, Ortadoğu Antalya Liman 
İşletmeleri A.Ş. de yönetilen IQ Net SR 10 
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin ve 
etkileşimlerinin temel öğelerini açıklamak, 
liman işletmesi tarafından belirlene paydaşları 
tanımlamak, kurumsal olarak belirlenen 
davranış kodlarını ifade etmek amacı ile 
hazırlanmıştır.

Etik davranış
Şirketimizin tüm idari ve operasyonel hizmet 
faaliyetleri süresince yarattığı saygın imaj 
ve kurumsal marka, en değerli varlığımızdır. 
Kurumsal itibarımızın korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımız 
“Etik ve Davranış Politikamıza” uymasını ve 
benimsemesini bekleriz. 

Paydaş çıkarlarına saygı
Bizim ile ticari ilişki içeresinde bulunan 
müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çıkarlarını, 
işletmemiz menfaatleri ile doğru orantılı ve 
adil olacak şekilde korur ve saygı gösteririz. 
Bu yaklaşımın paydaşlarımızca da bizlere 
gösterilmesi bekler, sözleşmeden doğan hakların 
üzerinde etik dışı kazanımların olmamasına özen 
gösteririz.

Hukukun üstünlüğüne ve Uluslararası 
davranış kurallarına saygı
Paydaş ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler 
(BM) Küresel İlkeler Sözleşmesini ve ulusal 
mevzuatlarımıza tam uyum yaklaşımı temel alan 
iş davranışlarını benimser ve bu şekilde hareket 
ederiz.
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İnsan haklarına saygı
Hazırlayarak tüm paydaşlarımıza ilan ettiğimiz 
“İnsan Haklarına Politikamız” doğrultusunda 
ve ilgili uluslararası ilkeleri örnek aldığımız 
(Ör: Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair, Sözleşme, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri 
vb.) insan haklarına saygılı olan davranış 
kodlarımız, işletmemizin temel ilkesi olarak 
belirlenmiştir ve bu yönde hareket ederiz. 

Gizlilik ve Mahremiyet
İşletmemiz faaliyetleri neticesinde etkileşim 
halinde bulunulan tüm paydaşlarımız 
ilişkilerinde; yazılı, sözlü ve dijital tüm kayıtları 
ve verileri işletmede yönetilmekte olan 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ile ISO 27701 Kişisel Verilerin Korunması 
Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak 
koruruz. Bahse konu sistem şartlarının yanı 
sıra ilgili özel hayatın gizliliği ilkesi ve kişisel 
verilerin korunması kanunu meri mevzuatları 
çerçevesinde de gerekli tüm hassasiyetler 
paydaşlarımız ilişkilerinde gözetir ve yönetiriz.

Entegre yönetim yaklaşımı
İşletmemiz tüm karar verme ve uygulama 
basamaklarında sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik anlayışımız mutlaka dikkate 
alınır, bünyemizde yürütülmekte olan tüm 
yönetim sistemleri ile entegre olacak şekilde 
sürdürülür.

Liderlik 
İşletmemizin sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik hedeflerine erişmesi amacı 
ile başta yönetim kadromuz olmak üzere tüm 
çalışanlarımızın kendi sorumluluk alanlarında 
lider, gelişim ve çözüm odaklı bir tutum 
sergilemesini bekleriz. 

Paydaş gibi hissetmek
İlişki içerisinde bulunduğumuz tüm 
paydaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerinin 
farkında olmak, iyileştirme fırsatlarını 
yakalayarak kendimizi geliştirmek için onların 
sesine kulak verir ve karşılıklı memnuniyeti 
sağlamak için gerekeni yaparız.

Kurumsal Sosyal  Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
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Diğer bağlı politikalarımız

Aşağıdaki bağlantı linkleri ile yönetim sistemleri ve 

sosyal sorumluluk kapsamında hazırlamış olduğumuz 

diğer politikalarımıza ulaşabilir ve işletmemizin bu 

yöndeki kabul ve taahhütlerini inceleyebilirsiniz. 

Taahhütlerle tutarlılık 
Paydaşlarımız ile yazılı olarak karşılıklı onayana 
dayanan tüm sözleşmeleri; şeffaflık, doğruluk, güven 
ve iyi niyet prensiplerine uygun olarak düzenleriz. 
İşletmemizin hakim gücünün paydaşlarımızı mağdur 
eden bir iş anlayışına evirilmesine müsaade etmeyiz. 

Gönüllülük esasına dayalı 
katılım sağlama
Topluma ve çevreye ilişkin sosyal sorumluluk 
bakış açımız doğrultusunda, işletmemiz imkanları 
doğrultusunda önce bölgemiz ve ilimiz olmak üzere 
çevrenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunur, 
organizasyonlara doğrudan veya dolaylı katılım 
sağlar, destek oluruz. 

Sürdürülebilirlik ve 
sürekli iyileştirme
Başta çevre mevzuatı olmak üzere uluslararası 
hizmet standartları doğrultusunda faaliyetlerimizi 
yürütür, iklim değişikliğinin önlemesi, deniz eko 
sisteminin korunarak atıkların azaltılması noktasında 
üzerimize düşenleri yerine getirerek, hayatı 
kolaylaştıran yenilikçi teknolojiler ile sürekli gelişimi 
işlerimize entegre ederiz.

Kurumsal Sosyal  Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
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İletişim

İletişim
Tüm sorularınız için aşağıda bulunan adreslerimizden bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

/qterminals.antalya

/qterminals_antalya /qterminalsant

/QT_Antalya

QTerminals Antalya

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. 
Liman Mah. Liman Caddesi 07130 
Konyaaltı - Antalya - Turkey

Telefon 
+90 242 259 13 80

Faks 
+90 242 259 11 83

Müşteri Geri Bildirim Hattı 
+90 850 258 5 258

Eposta 
hseq@QTerminals-Antalya.com

Websitesi 
www.QTerminals-Antalya.com
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