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 VİZYONUMUZ 
CAN PRES A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz Metal Şekillendirme Sektöründe, pazar payımızı sürekli olarak genişletip çalışanlarımızla, 
sürekli gelişim ve değişim anlayışımızla, ürün ve hizmet kalitesine kattığımız değerlerle, sektöründe lider, takdir edilen bir firma olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemek. 
 
 MİSYONUMUZ 
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak, artan taleplerini karşılarken, kaliteli çözümler üreterek, değerlerimizi etkin 
kullanarak, dürüst çalışmaya özen göstererek, müşterilerimizin yaşamlarına değer katan müşteri memnuniyetini ve devamlılığını 
sağlamak. 
 
STRATEJİLERİMİZ 
Mevcut pazar payını sürekli olarak artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek. 
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde marka gücünü artırmak. 
Pazardaki ihtiyaçları karşılayacak ürün, üretim altyapı ve teknolojilerini geliştirmek. 
Pazarın taleplerine cevap verecek üretim ve tedarik zinciri sistemi gerçekleştirmek. 
Firmamızın bütün bölümlerinde, firmamızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilen destek süreçlerine sahip olmak. 

 
TEMEL DEĞERLERİMİZ 
Müşteri odaklı olmak. 
Pozitif ve yapıcı olmak. 
Saygılı, dürüst ve güvenilir olmak. 
Esnek, verimli ve yenilikçi olmak. 
Rekabet kurallarına uymak.   
Tüm çevresel etkileri kontrol altında tutmak.   
 
 KALİTE POLİTİKAMIZ 
Güvenirliliğimizi ve itibarımızı korumak, yükseltmek ve müşteri memnuniyeti prensibi ile hedeflenen kaliteye ulaşmak için; 
tüm çalışanların aktif olarak katıldığı ve dengeli olarak paylaştığı bir sistem oluşturmak, 
Müşteri Memnuniyeti prensibi ile, *Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme 
çalışmaları yaparak, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru algılayıp, 
zamanında ve istenilen şekilde karşılamak. 
Üretimimizin tüm aşamalarında hatasız üretim, ürün ve hizmetlerimizin niteliklerini arttırmaya, maliyetleri düşürmeye ve müşterilerimizin 
istediği zamanda teslimatı sağlamaya çalışmak. 
Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip 
etmek. 
Çalışanlarımızda öncelikle sahiplik duygusu, faaliyetlerinde sürekli iyileştirme düşüncesi, ilk defada ve her seferinde işleri  doğru 
yapmak, sorumluluk almaya hazır, işini seven başarılı bireyler olmaya teşvik etmek, kalite ve bilgi bilincini arttırmak amacıyla ihtiyaç 
duyulan sürekli ve bilinçli bir eğitim programıyla gelişimini sağlamak. 
Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın Satış Cirosunu tutar olarak artırmak. 
Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmak. 
                                                  
 ÇEVRE POLİTİKAMIZ 
Firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek bu etkilerin çevreye vereceği zararları 
ortadan kaldırmak veya en aza indirmek. 
Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.  
Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak. 
Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak. 
Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi ana hedefimiz ve 
amacımızdır. 
 
İSG POLİTİKAMIZ 
Çalışanlarımızı iş sağlığı-güvenliği konusunda bilgilendirmek 
İş sağlığı-güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımları iyileştirmek 
Yeni yatırımları gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almak 
İSG, Çevre ve Kalite Yönetim sistemleri mevzuatına saygılı olmak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak firma içinde izlenebilirliği 
sağlamak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ politikamızdır.  
  
Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, tüm bu hedef ve politikalarıyla KALİTE, ÇEVRE, İSG Yönetim Sistemlerinin tüm 
şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi kendi sektöründe amaç olarak benimsemiştir. 
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