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ÇELSAN ZİRAAT ALET. SAN. TİC. A.Ş. Olarak;
Müşteri taleplerini ve şartlarını eksiksiz karşılayabilmek için; her bir prosesi hatasız
gerçekleştirmeye çalışmak, malzeme, iş gücü ve zaman kayıplarını en aza indirerek en üst düzeyde
müşteri memnuniyeti sağlamak kalite politikamızın temelini oluşturur. Bu çerçevede tarım sektörü için
ŞİRKETİMİZ TARIM MAKİNALERININ DİSKLERİNİ, DİSKLİ TIRMIK, AĞIR DİSKLİ TIRMIK, TARIM ALETLERİ
VE MAKİNALARINDA KULLANILAN TOPRAĞAN İÇİNDE ÇALIŞAN UÇ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİ
SATIŞINI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR. Faaliyetlerimizi sürekli geliştirmek
ve sektöründe uluslararası alanda güvenilir bir tedarikçi olmak ana hedeflerimizdir.
CELSAN ZIRAAT ALET. SAN. TIC. A.S., kalite çizgisinin pozitif ivmeli olabilmesi, belirlenen kalite
hedeflerine ulaşma çabasının gösterilmesi ve bu süreç içerisinde hatanın oluşmadan yakalanması için;
tüm çalışanların destek ve katılımlarının sağlanması gerekliliğinin bilincindedir. Bu nedenle
çalışanlarımızın memnuniyetinin sağlanacağı bir iş ortamını onlara sağlamak kuruluşumuzun prensibini
oluşturur.
CELSAN ZIRAAT ALET. SAN. TIC. A.S., kuruluşu bağlayan ilgili yasal yükümlülüklere uymayı,
sistem şartları dahil müşterilerin özel isteklerini karşılamayı ve müşterilerle sınırlı kalmayarak ilgili
tarafların beklentilerini karşılamayı taahhüt eder.
CELSAN ZIRAAT ALET. SAN. TIC. A.S. başarılı iş performansının yanı sıra toplumsal sorumluluğu
gereği sağlık güvenlik ve çevre konularına özel önem vermektedir. Çevresel boyutlarımızı tespit edip,
gerekli önlemleri almak suretiyle çevresel ayak izimizi asgariye indirmeyi; iş sağlığı ve güvenliği
risklerimizi tespit edip gerekli önlemleri almak suretiyle iş kazası ve meslek hastalıklarını asgariye
indirmeyi taahhüt ederiz.
ISO 9001 standardına uygun olarak yönetilen kuruluşumuz, her yönüyle bir öncekinden daha
iyi noktaya gelebilmek için sürekli iyileşme düşüncesiyle ile hareket eder.
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As CELSAN ZIRAAT ALET. SAN. TIC. A.S.;
To meet customer demands and requirements completely; trying to perform each process
without error, minimizing material, labor and time losses to provide the highest level of customer
satisfaction is the basis of our quality policy. In this context, for the agricultural sector, OUR COMPANY
MANUFACTURS THE AGRICULTURAL MACHINERY DISCS, HARROWS AND AGENTS OF AGRICULTURAL
TOOLS AND MACHINERY. Our main objectives are to continuously improve our activities and to be a
reliable supplier in the international arena.
It is very important that the CELSAN quality understanding should be positively accelerated,
and the determined quality targets are achieved. It is aware of the need to ensure the support and
participation of all employees in order to prevent the occurrence of errors in all processes. For this
reason, it is the principle of our company to provide them with a work environment where our
employees will be satisfied.
CELSAN undertakes to comply with the relevant legal obligations binding on the organization,
to meet the specific requirements of the customers, including the system requirements, and to meet
the expectations of the related parties, not to be limited to customers.
In addition to its successful business performance, CELSAN pays special attention to health,
safety and environmental issues due to its social responsibility. To minimize our environmental
footprint by identifying our environmental dimensions and taking necessary measures; we undertake
to minimize occupational accidents and occupational diseases by determining our occupational health
and safety risks and taking necessary measures.
Our organization, which is managed in accordance with the ISO 9001 standard, acts with the
idea of continuous improvement in order to achieve a better point in every aspect than the previous
one.
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