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Vizyonumuz, 

 Bilimsel, belge sahibi, ihtiyaçları analiz eden portföyündeki ürünler ile çözüm sunan, tanınır firma olmak. 

Misyonumuz, 

 Ar-Ge çalışmalarına önem veren, sürdürülebilir, ihtiyaca en yakın ürün/hizmeti sunmak için sürekli değer katmak ve topluluklara 
yaymak. 

 Kısa temin süresi, kaliteli ürün ve satış sonrası hizmetleri ile daima müşterilerinin yanında olmayı, çevre ve insan dostu ürünler 
üretmeyi amaçlamaktadır. 

Sloganımız, 

 İnovatif, Sektör Öncüsü, Kaliteli, Hızlı, Güvenilir ve Sürdürülebilir Olmak. 

Şirket Değerlerimiz, 

 Güvenilir olmak; Müşterilerimize yakın durarak ihtiyaçlarına karşılık veririz. Kararlarımızı şeffaflık ile paylaşırız. 

 Sektör Öncüsü olmak; Sektörde ihtiyaç oluşturmayı sağlayarak, oluşan ihtiyaçlara önceden cevap veririz. Gücümüzü 
yaratıcılığımızdan ve yenilikçiliğimizden alırız. 

 Dinamik kadro; Genç ve uzman kadro ile dinamik yapımızı hep korur, heyecanla çalışırız. 

 Ölçülebilir olmak; Şeffaflık ilkesini benimser ve işimizin raporlanabilir olmasını sağlarız. 

 Kaliteli olmak; Hem yönetim kadrosunda hem de üretim kadrosunda kalite anlayışını benimseyerek çalışır, müşteri 
memnuniyetini en üstte tutarız. 

 Çevreye saygılı, ‘insan’ odaklı, bireyin ihtiyaçlarına odaklanan hizmeti sunmak. 

Entegre Yönetim Politikamız, 

 Yönetim ve üretim süreçlerinin her aşamasında şirket performansını çalışanların katılımı ile sürekliliğini sağlamayı, 

 Yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirileceğini ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını, 

 Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlanacağını, 

 Teknolojik gelişmeleri yakından izleyeceğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere çalışacağını, 

 Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirler, 

 Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışır, 

 Şirketimiz kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen 
ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlar,  

 Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek. 

 Entegre Yönetim Sistem dokümantasyonuna uygun çalışmayı, etkinliğini iç denetimlerle kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi 
taahhüt eder. 

 "Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda 
duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak, 

 Nihai ürünlerin geri dönüşümlü olması sağlamak, doğal kaynak kullanımını azaltmak, 

 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.  

 “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek. 

 Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli 
geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. 


