MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

1.

MİSYON

Katma değeri yüksek ürünler üreterek, petrokimya entegrasyonu ile ülkenin dışa bağımlılığını
azaltmaktır.

2.

VİZYON

Petrol sektöründe güvenilir, hayata ve doğaya duyarlı, yenilikçi bir şirket olmaktır.

3.

DEĞERLER
HAYATA SAYGILI, DOĞAYA DUYARLI

VERİMLİ

ÇEVİK

DÜRÜST

BAĞLI

1)

HAYATA SAYGILI, DOĞAYA DUYARLI

Rafineri içinde ve dışında, etki alanımızda bulunan tüm doğal yaşama duyarlılıkla yaklaşıyor ve kültürel
değerlere saygı duyuyoruz. Kendi çalışanlarımız kadar, komşularımızın ve diğer paydaşlarımızın
güvenliğine ve huzuruna da önem veriyoruz. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunarak
kalıcı değerler yaratıyoruz. Yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeyi, kurum kültürümüzün
bir parçası olarak kabul ediyoruz. “İş güvenliği çalışma ehliyetimizdir, iş güvenliğini sağlamadan
çalışmayız!” prensibi ile hareket ediyoruz.





Doğal yaşama duyarlı
İnsan güvenliği odaklı
Paydaşlarına değer katan
Sosyal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunan

2)

VERİMLİ

Kaynaklarımızı etkin kullanmayı ilke ediniyor ve çalışanlarımızı bu felsefeye özendiriyoruz. Tüm iş
süreçlerimizi planlayarak ve önceliklendirerek analitik düşünme becerisini maksimum seviyede
kullanmayı önemsiyoruz. Fiziksel ve düşünsel gücümüzden en yüksek düzeyde yararlanmayı, verimli
çalışma temposunu sürekli kılmayı ve geleceğe dönük çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Verimliliği
sadece iş süreçlerimizi etkin yönetmek için değil, geleceğe daha iyi bir dünya bırakabilmek için de
benimsiyoruz.




Sürekli gelişime açık olan
Tutumlu ve üretken
Kaynakları etkin kullanan

3)

ÇEVİK

İlkelerinden ödün vermeden, değişime uyum sağlama becerisine ve farklı bakış açılarına sahip olmaya
değer veriyoruz. Varsayımları kabullenmek yerine, iyileştirme ve geliştirme fırsatlarını değerlendirmeyi
önemsiyoruz. İş süreçlerimizde karşılaşılabilecek değişiklikleri ve riskleri yöneterek, hedeflerimize
ulaşmayı ilke ediniyoruz. En iyi çözümleri üretmek için sıra dışı düşünerek farklılık yaratmayı prensip
ediniyoruz. Sektördeki değişikliklere ve trendlere hızlı bir şekilde reaksiyon göstermeyi ilke ediniyoruz.






Değişime açık olan ve uyum sağlayan
Sonuç odaklı
Riskleri yönetebilen
İyileştirme fırsatlarını değerlendiren
Hızlı aksiyon alabilen

4)

DÜRÜST

Bütün iş süreçlerimizde ve davranışlarımızda her zaman dürüst, adil ve şeffaf olmayı benimsiyoruz. Bu
yaklaşım ile etik kurallarımıza sadık kalarak, güvenilir ve hesap verebilir bir kurum olmayı öncelik kabul
ediyoruz. Müşteri odaklılığı ve açık iletişimi ilke edinerek; paydaşlarımızla karşılıklı saygı ve güvene
dayanan ilişkiler kurmayı önemsiyoruz.







Şeffaf, adil ve etik
Hesap verebilir
Güvenilir
İstikrarlı
Açık iletişime önem veren
Müşteri odaklı

5)

BAĞLI

Gücümüzü, çalışanlarımızdan alıyoruz. En iyi olmanın coşkusunu birlikte yaşayabilmek için, tek ekip
olarak çalışıyoruz. STAR ailesinin her üyesinin başarımıza katkısı olduğuna inanıyoruz. Ortak kurumsal
hedeflerimiz doğrultusunda, aynı yönde ilerleyerek mükemmele giden yolda çalışmayı benimsiyoruz.







Çalışanı ile bütünleşen
Kurum kültürünü sahiplenen
Paylaşımcı ve işbirliği yapan
Ortak hedefler için çalışan
İşi sahiplenen
Tek ekip olan

