
 

 

 

 

  

KALİTE POLİTİKASI 

QUALITY POLICY 
 

 



 

2 
 

Kalite Politikası / Quality Policy 

Kalite Politikamız  

 Tüm Tarafların Memnuniyeti 

Dünyanın sürdürülebilir gelişimi için en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri geliştiren 

güvenilir bir çözüm ortağı olarak, temas halinde olduğumuz tüm tarafların memnuniyetini ilk 

sırada tutarız. 

Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile başarımızın temelinde olduğuna inandığımız 

çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlarız. 

Takımımızdaki her bir çalışanımız, kendi çalışma arkadaşlarını da birer müşteri olarak kabul 

eder ve dış müşteriler gibi iç müşterilerin de beklentilerini aşmayı hedefler. 

 Güvenilirlik 

Üründe ve hizmette süreklilik ve güvenilirlik esasıyla hareket ederiz. Müşteriye hizmeti tam 

zamanında ve kusursuz olarak götürerek hizmetin sürekliliğini sağlarız. 

 Uygunluk 

Hizmet verdiğimiz tüm faaliyet alanlarında, iş güvenliği ve çevre dâhil olmak üzere, tüm yasal 

gereksinimleri karşılarız. Alanında yetkin çalışanlarımız ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol 

altında tutarak uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiririz. 

 Çevrenin ve Çalışanın Korunması 

Temiz, doğal, yaşanabilir bir ekosistemin oluşmasına ve korunmasına öncülük ederiz. Doğal 

kaynakların korunması ve verimli bir şekilde kullanılması için geri dönüşümü süreçlerimizin bir 

parçası olarak kabul ederiz. 

Çalışma alanlarımızda güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların 

kaza riskini azaltırız. 

 Sürekli Gelişim 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olma ve geleceği kurgulama vizyonu ile sürekli 

gelişimi görev biliriz. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, çalışanlarımızı ve süreçlerimizi 

değerlendirerek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlarız. 

 Saygınlık 

Her çalışanımız, güvenilirliğin yolunun saygı duyulan bir kurum olmaktan geçtiğinin 

bilincindedir. Biz, saygınlığımız ve güçlü kurum imajımız ile, uzun soluklu ve sürekli bağlantılar 

kurmayı hedefleriz. Kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile insanlığa katkıyı tüm maddi 

değerlerin üzerinde görürüz. 
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Our Quality Policy 

 Satisfaction of All Related Parties 

 

As a reliable business partner that develops products and services that would offer maximum 

benefit for the sustainable development of the world, the satisfaction of all related parties is 

of top priority for us. Through effective management, education and communication, we  

support continuous development of our staff considered to be the very reason of our success. 

Every single member of our team sees his/her own colleagues as his/her customers and aims 

to go beyond the expectations of both internal and external customers. 

 

 Reliability 

 

We act on the principle of product and service continuity and reliability. We ensure continuity 

in the services provided to customers on time and seamlessly. 

 

 Compliance 

 

We meet all legal requirements including occupational health and environment in all areas of 

activity. We minimize non-compliance possibilities by keeping all processes under control in 

all phases with our competent staff. 

 

 Protection of the Environment and Staff 

 

We pioneer the formation and protection of a clean, natural and livable ecosystem and 

considers recycling a part of our processes for the protection and efficient utilization of natural 

resources.By offering safe conditions in workplaces, we minimize accident risks of all parties 

affected by our activities. 

 

 Continual Improvement 

 

We take ownership of continual improvement in the light of our vision to become a pioneer in 

all areas of operation and to design the future. We assess our products, services, staff and 

processes to improve the system continuously. 

 

 Prestige 

 

Our each and every employee is aware of the fact that one has to be a respected enterprise in 

order to be a trusted one. We aim to establish long-term and continuous relations based on 

our respected and strong enterprise image. In accordance with our corporate and social 

responsibility understanding, we attach importance to humanity more than any financial 

values. 

 


