
 

Değerlerimiz 

Kusursuzluk Tutkusu:  

En yüksek standartları yakaladığımız ve yaptığımız işte en iyisi olduğumuz için gurur duygusuyla 

motive oluyoruz. Öğrenme büyüme tutkusunun kusursuzluğun anahtarı olduğu inancıyla, inisiyatif 

alıyor ve kalitemizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda hevesle, 

sonsuz ve azimli bir ivedilik içinde, muzaffer bir edayla ilerlemeye adadık. 

Dürüstlük:  

Biz, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle ve birbirimizle yaptığımız tüm işlerde 

dürüst, açık sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve işimizi yönlendiren yasalara, 

yalnız yasal yükümlülüğümüz olduğu için değil, aynı zamanda doğru olanı yapmak için uyuyoruz. 

Yenilik:  

Sürekli müşterilerimize değer katan ileri teknoloji çözümleri arıyoruz. Bu çözümleri geliştirirken, 

çalışanlarımızı da yaratıcılığı, stratejik düşünceyi ve ısrarcılığı destekliyoruz. Mevcut süreçlerin 

uyarlamanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeyle sürekli ilerlemeye çalışıyoruz. Hem 

başarısızlıklarımızdan hem de başarılarımızdan kendimize dersler çıkarıyoruz. 

Sorumluluk:  

Bireysel ve şirket olarak, performansımızla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Yaptığımız işte nihai 

sonuçla ilgili sorumluğu üstleniyoruz ve performansımızın, iş arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve 

şirketimizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğunun bilincindeyiz. 

Ekip Çalışması:  

İşbirliği çabasının sınırsız olanaklar sağladığına inanıyoruz. Ortak hedeflerimizi kişisel çıkarlarımızın 

önüne koyarak kusursuzluğa ulaşıyoruz. Birbirimizi motive ve teşvik ediyor, çeşitli disiplinlerden 

gelen arkadaşlar arasında anlamlı işbirliğini destekliyoruz. Bireysel farklılıklara saygı duyuyor, 

çeşitliliğe değer veriyor ve bilgilerimizi tüm iş arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 

Bireye Saygı:  

Tüm insanların itibarına, kıymetine ve yaratıcı potansiyeline inanıyoruz. İş yaşam dengesinin gerekli 

olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımıza adil ve tutarlı davranıyoruz. Kişisel büyüme ve gelişime 

yatırım yapıyor ve tüm çalışanlarımızın bir etki yaratıp kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam 

sunuyoruz. 

Şirketimize Saygı:  

Biliyoruz ve farkındayız; Şirketimizin sınırları içinde ve bünyesinde bulunan hammaddeler, sarf 

malzemeler, makinalar, ekipmanlar, demirbaşlar, binalar, el aletleri, kırtasiyeler, araçlar öncelikle 

milli servet olarak görülür ve asla zayiat, israf, zarar-ziyan edilmez, kendi malımız gibi görür, korur, 

tamir eder ve bakımını yaparız. Aramıza katılan yeni takım arkadaşımıza bunu anlatırız ve 

ekmeğimizi onlar ile sağladığımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi geçindirdiğimizi, esasında ülkemizin 

geleceğini böylece kazandığımızı kabul ederiz. 

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

 


