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DSR BELGELENDİRME tarafından denetlenmiş ve uygulamakta o|duğu
kalite yönetim sisteminin
is audited by DSR Cedification and applied
Quaiity Management System meet the requirements
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standardına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities.
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DsR TEKNİK MUAYENE SERTİFiKASYON Hiz. LTD. ŞTİ.
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E-mail: info@dsrbelgelendirme.com.tı - Web: www.dsrbelgelendirme.com.tr

+90 216 606 06 35

MİSYONUMUZ
Yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını
azaltırken, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile Türkiye’de ve bölgede
ilk akla gelen, tercih edilen, örnek alınan, öncü ve saygın bir kurum haline gelmektir.

VİZYONUMUZ
Ülkemiz ve müşterilerimiz için; yetkin çalışanlarımızla, çevreye duyarlı, toplumsal kurallara
saygılı, güvenilir ve şeffaf yönetim ilkelerimiz çerçevesinde elektrik enerjisi üreterek,
sürdürülebilir değer yaratmaktır.
Vizyonumuzu ve misyonumuzu gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri politikamız
olarak benimsedik.

İLKELERİMİZ VE
POLİTİKALARIMIZ

VAZGEÇİLMEZ

DEĞERLERİMİZ

VE

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin
odak noktasıdır. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz tamamlayıp teslim ederiz.
Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji
performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi
sürekli iyileştirmeye çalışırız.
Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hakim,
konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur
duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım
olarak çalışırız.
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak: İş sürecimizde insan ve çevre sağlığı ve
güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu
bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
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OUR MISSION
To become the leading, exemplary, preferred, and reputable institution that comes to mind
first in Turkey and across the region, with a business model that is environmentally sensitive,
reliable, and sustainable, while reducing our country’s external dependency using renewable
energy resources in the right manner.

OUR VISION
To generate electricity power and to create sustainable value for our country and our clients
with our competent personnel, respecting the rules of the society, and in compliance with
our respectful, reliable, and transparent management principles.
We have adopted the below principles as our policy to be able to fulfill our vision and
mission.

OUR PRINCIPLES, CRUCIAL VALUES, AND POLICIES
Customer Satisfaction: The satisfaction of our clients and the community is the
focal point of all our activities. We complete and deliver our undertakings fully and
in a timely manner.
Continuous Improvement: We monitor our processes with quality, environmental,
occupational health and safety, and energy performance indicators, and we try to
continuously improve our system before non-conformities occur.
Highly Qualified Employees: We work as a zealous team the members of which are
conversant with their relevant areas in all the services we deliver, knowledgeable in
their fields, who truly love their jobs, who are responsible for, and proud of, every
task they accomplish, qualified and free of personal conflicts, and who work in a
target-driven manner.
Protecting Human Health and Environmental Health: We regard mitigating all risks
which may adversely affect human health and environmental health during our
work processes, and to raise awareness among our employees and within the
community an indispensable component of our main tasks.

Chairman of the Board of Directors

