ȘİRKET
POLİTİKALARIMIZ

VİZYONUMUZ

Şİrket stratejİlerİmİzden tetİklenen

POLİTİKALARIMIZ

Sektörde değișime
öncülük ederek lider olmak.

MİSYONUMUZ
Tedarik zincirine stratejik
değer katmak.

DEĞERLERİMİZ

Mükemmeli
hedefleriz.
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Topluma
katkı yaratırız.

Müșterilerim
izi
mutlu ederi
z.

Gerekli kaynakları
ve bilgiyi
sağlamak

Yasalara ve ilgili
diğer șartlara
uymak

Risk tabanlı
süreç yaklașımı
prensibine ve
kanıtlara dayalı
karar vermek

Sürekli
gelișmek

Hİssedarlarımızla
İLİŞKİLERİMİZ

Çalışma
Arkadaşlarımızla
İLİŞKİLERİMİZ

Şİrketİmİzle
İlİşkİlerİmİz

MÜŞTERİLERİMİZLE
İLİŞKİLERİMİZ

TEDARİKÇİLERİMİZLE
İLİŞKİLERİMİZ

TOPLUMLA
İLİŞKİLERİMİZ

KAMU YÖNETİMİ VE
YASALARLA
İlİşkİlerİmİz

RAKİPLERİMİZLE
İlİşkİlerİmİz

Șirket değerini yükseltmeyi en yüksek
seviyeye çıkarmayı hedefleriz.

Birbirimizle karșılıklı güvene dayalı
olumlu ve șeffaf ilișkiler kurarız.

Șirket değerlerimizi her zaman ön
planda tutarız, etik kurallara uyum
sağlarız.

Tedarikçilerimizle, performansımızı
geliștirmek amaçlı uzun süreli, kalıcı,
șeffaf ve güvenilir ilișkiler kurarız.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ticari
bașarının yanı sıra, ülke ekonomisine
katkı sağlamayı da amaçlarız.

Yasal gereksinimleri
yerine getiririz.

Rekabet hukuku, etik kurallar ve
yasal çerçevede rekabeti hedefleriz,
haksız rekabetten kaçınırız.

Stratejik, finansal ve operasyonel tüm
süreçlerimizde risk ve fırsatlarımızı
belirler, önceliklendirir ve gerekli
kaynakları
tahsis
ederek
“sürdürülebilir büyümeyi" yönetiriz.

Takım halinde, karșılıklı sevgi ve
saygı anlayıșında, yerinde geri
bildirim vererek çalıșırız.

Müșterilerimizin
memnuniyetini,
gereksinimler
ve
hizmet
standartlarımızın gelișimine paralel
sürekli artırırız.

Tehlikeleri öngörür, riskleri değerlendirir,
proaktif ve reaktif önlemler alırız, sağlıklı
güvenlikli ergonomik çalıșma ortamı
oluștururuz.
Çalıșanlarımızın bașarısını, katılımını ve
gelișimini destekleriz.
Çalıșanlarımızın zamanında tanınmasını
ve takdir edilmesini sağlarız.

Güveniliriz.

Kurulușun ilgili
tüm taraflarına
odaklanmak

Șirketimizin performansının gelișiminde
hepimiz payımıza düșeni yaparız.
Șirketimizin varlıklarını, tesislerini ve
hizmetlerini düzgün ve yasalara
uygun kullanırız.
Șirketimize ait bilgilerin gizliliğini,
erișilebilirliğini ve bütünselliğini
yönetiriz.
İlgili taraflara ait bilgileri hassasiyetle
koruruz.
Sağlık ve güvenliğin çalıșma
kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve
ortak sorumluluğumuz olduğunun
bilinci ile çalıșırız.

Müșteri geri bildirimlerini etkili ve
verimli bir șekilde yönetir, müșteri
memnuniyetini ve süreçlerimizi
sürekli geliștiririz.
Müșterilerimizle ilișkilerimizde iș
ahlâkı ve adalet esaslarını dikkate
alırız.
Müșterilerimizle uzun süreli ilișkiler
kurmaya, yeni müșteri kazanmak
kadar önem veririz.

İlișkilerimizi sürekli kılmak için
tedarikçilerimizin
menfaatlerini
dikkate alır, gelișimine önem veririz.
Satın alma sürecinde fiyat ve
kalitenin yanı sıra, güvenirlik ve
dürüstlüğü
de
göz
önünde
bulundururuz.

İtibarı yüksek sivil toplum örgütlerinde
ve meslek kurulușlarında üst düzey
yöneticilerimiz tarafından temsil
ediliriz.
Çalıșanlarımızın toplum için hizmet
üreten, değer katan, saygın ve sosyal
meslek
kurulușlarında
görev
almalarını destekleriz.

tartıșmasız

Muhasebe kayıtlarımızda, șirket
ișlemleri ve varlıkların yönetimini
doğru ve ayrıntılı bir șekilde yansıtırız.
Șirketimizin kaynaklarını herhangi bir
siyasi partiye destek amaçlı
kullanmayız.

Tedarikçilerimizle ilișkilerimizi bilgi
güvenliği politikalarına uyumu gözetiriz.

Müșterilerimize karșı taahhütlerimizi iș
sürekliliği anlayıșı çerçevesinde
garanti altına alırız.
Müșterilerimize ait bilgileri, bilgi
güvenliği politikalarımız ve müșteri
gizlilik anlașmalarımız çerçevesinde
koruruz.

YÖNETİM KURULU BAȘKANI
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