KEYFİYYƏT, EKOLOGİYA, SAGLAMLIGIN GORUNMASI VƏ ƏMƏYIN
TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ SİYASƏT

“Azəri Ekpress” MMM – fəaliyyətini korporativ sosial məsuliyyət siyasəti
çərçivəsində həyata keçirən vahid bir missiya, məqsəd və vəzifələr sistemi ilə birləĢən
bir Ģirkətdir.
Şirkətin missiyası – müĢtərinin ehtiyac və hədəflərindən asılı olmayaraq,
müĢtəri təĢkilatının ölçüsü və quruluĢundan, istehsal olunan məhsul və göstərilən
xidmətlərdən, istifadə olunan təhlükəsizlik tələblərindən, funksiyalarından və təĢkilati
proseslərindən asılı olmayaraq ölkədaxili və xaricdəki fiziki və hüquqi Ģəxslərə
yüksək ixtisaslı beynəlxalq və regional ekspres nəqliyyat xidmətinin və yardımçı
xidmətin planlaĢdırılması, dəstəyi, dizaynı, idarəedilməsi və istismarı sahəsində
xidmətlər göstərməkdir.
Şirkətin işçiləri öz səriĢtələrini və təcrübələrini daim artıran bir mütəxəssis
komandasıdır.
Şirkətin idarəetmə sistemi qarĢıya qoyulmuĢ hədəflərə çatmaq, məxfiliyi,
bütövlüyü, risklərin idarə edilməsi və imkanlarını həyata keçirilməsi proseslərinin
düzgün idarə olunduğuna maraqlı tərəflərin əmin olmasına və inamını təmin etmək yolu
ilə bütün maddi və qeyri-maddi aktivlərdən istifadə imkanlarını qorumağa
yönəlmiĢdir.
1. ƏSAS ORIENTİRLƏR
1. MüĢtəri / istehlakçı və onun maraqları,
2. PeĢəkarlıq, təlim-təsil, bilik mübadiləsi, səriĢtəlilik və məsuliyyət,
3. ġəffaflıq və məxfilik,
4. Ġdarəetmə prinsiplərinin obyektivliyi və universallığı,
5. Dürüstlük və uzunmüddətli tərəfdaĢlıq,
6. Komanda ruhu və fərdi yanaĢma,
7. TəĢəbbüs, yenilik və mükəmməlliyə bağlılıq.
ġirkət Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, mövcud qanunvericilik və
digər normativ hüquqi aktlara, Ģirkətin fəaliyyətini tənzimləyən beynəlxalq və dövlət
standartlarına uyğun olaraq, Ģirkətin nizamnaməsi, bu siyasət və missiya əsasında
fəaliyyət göstərir.
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2. ŞİRKƏTİN ƏSAS MƏQSƏDLƏRİ
İstehlakçıların tələblərinə, müqavilə tələblərinə, tətbiq olunan qanunvericilik
və digər normativ hüquqi, nizamlayici və tənzimləyici tələblərə cavab verən yüksək
ixtisaslı xidmətlər göstərmək.
Keyfiyyət, ekologiya, saglamlığın və əməyin təhlükəsizliyi nenecment
sistemlərinin tətbiqi, ümumi fəaliyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına kömək edə biləcək və
davamlı inkiĢaf təĢəbbüsləri üçün möhkəm zəmin yarada biləcək sistem qurmak.
Ətraf mühit, cəmiyyət və iqtisadiyyat arasında bir tarazlığın yaradılması,
davamlı inkiĢaf, Ģəffaflıq və hesabatlılıqla əlaqəli sosial gözləntilər təĢkilatda ekoloji
menecment sistemlərinin tətbiqi yolu ilə və davamlı inkiĢaf məqsədi ilə ətraf mühitin
idarə edilməsinə sistematik bir yanaĢma tətbiq etmək.
SƏTƏM qaydalarına əməl edilməsini, sağlamlıqla və təhlükəsiliklə bağlı rol,
öhdəlik və məsuliyyəti dərk etmək, iĢ yerlərində, gündəlik həyatda baĢ verə biləcək
təhlükələrin müəyyənləĢdirilməsi, ehtimal olunan risklərin praktik cəhətdən aĢağı
salmağ və təhlükəsiz iĢ mühitinin formalaĢmasını həyata keçirmək.
3. ŞİRKƏTİN FƏALİYYƏTİN ƏSAS YÖNLƏRİ
Beynəlxalq və regional ekspres nəqliyyat xidmətinin və yardımçı
xidmətin planlaĢdırılması, dəstəyi, dizaynı, idarəedilməsi və istismarı.
4. ŞİRKƏTİN MENECMENTİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ
İnkişaf strategiyası ilə əlaqəli və idarəetmənin effektivliyini təsir edən
konteksti, xarici və daxili amilləri, Ģərtləri anlamaq.
Proses yanaşma prinsipi, prosesləri və onların qarĢılıqlı təsirlərini
planlaĢdırmağa, proseslərin tələb olunan mənbələrlə təmin olunmasına və
dəyiĢiklikləri idarə etməyə imkanlar yaratmaq.
Risk menecmenti prinsipinə əsaslanaraq fəaliyyətin səmərəliliyinə təsir edən
amilləri müəyyən etmək, fəaliyyət göstəricilərini qiymətləndirmək və təhlil etmək, bu
göstəricilərin qiymətləndirilməsini müəyyənləĢdirmək, riskləri idarə etmək və
imkanları reallaĢdırmaq üçün tədbirləri planlaĢdırmağa imkanlar yaratmaq.
Tələblərin fasiləsiz yerinə yetirilməsi, bütün maraqlı tərəflərin gələcək
ehtiyac və gözləntilərinin qabaqcadan nəzərə alınması metod və prinsipinə
əsaslanaraq Ģirkətə müasir iĢ gerçəkliklərini qarĢılamağa imkan yaratmaq.
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5. ƏLDƏ ETMƏK HÜQUQU
Hazırki siyasət iĢçi heyyətə çatdırılır, baĢa düĢüləndir və təĢkilat daxilində
tətbiq olunur.
Dərc edilmiĢ siyasətin elektron versiyası ən son redaksiyadır və bütün
istifadəçilər üçün əlçatandır.
6. MƏSULİYYƏT
Bu Siyasət lazımi qaydada nəzərdən keçirilmiĢ, razılaĢdırılmıĢ, qəbul edilmiĢ
və təsdiq edilmiĢdir.
Cəmiyyətin bütün iĢçiləri bu sənəddə əks olunan tələbləri bilirlər və onlara
ciddi əməl etməyə borcludurlar.
Bu qaydaları pozduğu aĢkarlanan hər hansı bir iĢçi, iĢinə xitam verilməsinə
qədər intizam məsuliyyətinə cəlb edilə bilər.
ġirkət rəhbərliyi bu sənədi təsdiq edərək bu Siyasətin icrasına nəzarət
məsuliyyətini özündə saxlayır.
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