TR

30.000 m2
ÜRETİM TESİSİ

2 MİLYON
A D E T K A PA S İ T E

300+

ÇALIŞAN

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm
uygulamalarında inovatif bir yaklaşım
benimseyen ve kaynaklarını sürekli
geliştiren Meklas, küresel ölçekte
rekabetçiliğini sürdürebilmek
adına, Ar-Ge faaliyetlerine ve yeni
tasarımlara odaklanmaktadır.

Performans ve gücü
birleştiren sağlamlık,
Meklas.
1986 yılında Bursa’da hava süspansiyon
körüğü üretimine başlayan Meklas;
otomotiv, ağır vasıta ve treyler üreticileri
için 30 yılı aşan tecrübesi ile günümüzde
hava süspansiyon körükleri ve titreşim
sönümleyiciler üretmektedir. Farklı
endüstrilerde, makine, raylı sistemler,
hafif ticari araçlar, tarım makineleri ve
inşaat sektöründe ürün geliştirerek
faaliyet alanını genişletmektedir.

Otomotiv ana ve yan sanayii
sektörü başta olmak üzere,
hava süspansiyon körüklerinin
etkin olarak kullanıldığı, tarım
alet ve makineleri, endüstriyel
uygulamalar, raylı sistemler ve
inşaat uygulamaları sektörlerinde
faaliyet gösteren Meklas;
4
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Türkiye’de 2 farklı lokasyonda
üretim, Amerika ve Avrupa’da
dağıtım olmak üzere, toplam
4 farklı lokasyonda global
dağıtım kanalları ile 5 kıtada
80’den fazla ülkeye 1200’ün
üzerinde ürün çeşidinde ihracat
gerçekleştirmektedir.

MEKLAS,
TÜRKIYE’DE HAVA
SÜSPANSIYON
KÖRÜĞÜ ÜRETEN ILK
AR-GE MERKEZI ILE
TASARIM, ANALIZ VE
TEST KABILIYETINE
SAHİPTİR.

Bağımsız yedek parça dağıtım
kanalları ile CONNECT AIR
SPRINGS, AIR EXPERT AIR
SPRINGS, MAXISUS, UNISUS ve
ROCK RIDE tescilli markalarının
dağıtımını sağlayan Meklas,
ağır vasıta, ekipman ve sistem
üreticileri ile geliştirdiği ürün

ve tasarımlarla günümüzde
OEM’ler için önemli bir partner
haline gelmiştir. Satış öncesi
hizmetlerin yanı sıra, satış
sonrası hizmetler ile 4 kıtada
çözüm odaklı müşteri ilişkileri
yürütmektedir.

ISO/TS 16949, ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001
kalite standartlarında üretim
gerçekleştiren Meklas, ağır
vasıtalar, kamyon, tır, çekici, otobüs
ve treylerler için yüksek dayanımlı
ve uzun ömürlü hava süspansiyon
körükleri üretmektedir.
5

2017 YILI ITIBARI ILE 35’I AR-GE MERKEZI’NDE
YER ALAN 300’ÜN ÜZERINDE ÇALIŞAN VE
4 LOKASYONDA TOPLAM 30.000
METREKARE KAPALI ALANDA FAALIYET
GÖSTEREN MEKLAS, SÜRDÜRÜLEBILIR
BÜYÜME STRATEJISI, VIZYONU VE
MISYONU ILE GLOBAL BIR MARKA OLMA
YOLUNDA ILERLEMEKTEDIR.

VİZYON

MİSYON
6
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Mükemmellik kültürüne
odaklanmış yönetim anlayışıyla
“global markalar” oluşturan bir
firma olmak.

Kaynaklarımızı sürekli geliştirerek ulaşım
araçları ve endüstriyel uygulamalar için
uzun ömürlü, dayanıklı, global dağıtım
ağı ve satış sonrası hizmete sahip hava
süspansiyon körükleri ve yüksek teknolojili
kompozit ürünler tasarlayıp üretmek.

DEĞERLER
BIRBIRIMIZE
GÜVENIRIZ
Tüm paydaşlarımızla
güvene dayalı ilişki ve
etik ilişkiler kurarız.

ÇALIŞANLARIMIZLA
BAŞARIRIZ
Mükemmel sonuçların temel
gerekliliğinin yetkin ve mutlu
çalışanlar olduğunu biliriz ve
kendimizi bu yönde geliştiririz.
Birbirimizi takdir eder ve
doğru geribildirimler veririz

SÜRDÜRÜLEBILIR BIR
GELECEK İÇIN ÇALIŞIRIZ
Bugün çalışırken yarını unutmayız;
doğadan aldığımızı azaltır,
aldıklarımızı da tazeleriz.

YENILIKÇIYIZ
Bilgimiz ve hayal
gücümüzle bir fikri bir
başarıya dönüştürürüz.

ÇEVIK VE KIVRAĞIZ
Olmuyor deyip bırakmayız, hızlı
karar alır yeni yollar deneriz.

MÜŞTERILERIMIZ
İÇIN DEĞER KATARIZ
Müşterilerimizin yarın
ihtiyaç duyacaklarını
bugün biz üretiriz.

MÜKEMMEL
SONUÇLARIMIZI
SÜRDÜRÜRÜZ
Sürekli iyileştirme
kültürümüzle iyi sonuçlarımızı
da iyileştiririz. Sonuçlarımızı
rakamlarla gösteririz.

7
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5 kıtada 80’den
fazla ülkeye ihracat
Türkiye’de 2 farklı lokasyonda üretim tesisi bulunan Meklas’ın, müşterilerine
daha hızlı servis hizmeti sağlamak amacıyla Amerika ve Avrupa’da 2 farklı
noktada global dağıtım kanalları bulunmaktadır.
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Meklas Otomotiv
Bünyesinde Ar-Ge Merkezi’ni barındıran Meklas
Otomotiv, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer
almaktadır. Meklas üretim tesisleri içerisindeki en geniş
alana sahip olan Meklas Otomotiv, 200’ün üzerinde
çalışanı ve 18.000 metrekare kapalı alanı ile yıllık
1 milyon 250 bin adet üretim kapasitesine sahiptir.
Meklas Otomotiv üretim tesisinde üretimi
gerçekleştirilen ürünler:
zz Komple Körükler
zz Servis Körükleri
zz Roll Körükler
zz Katlı Körükler
zz Kabin Körükleri
zz Koltuk Körükleri

10
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zz Binek Araçlar İçin Havalı
Süspansiyon Sistemleri
zz Raylı Sistemler İçin Hava
Süspansiyon Körükleri
zz Endüstriyel Uygulamalar İçin
Körükler

11

Mekpa Hava
Süspansiyon
Körükleri

Mekpa
Otomotiv

Bursa Serbest Bölge’de yer alan Mekpa Hava
Süspansiyon Körükleri, ihracat ağırlıklı olarak
faaliyet göstermektedir. 100’ün üzerinde çalışanı
ve 6.000 metrekare kapalı üretim alanı bulunan
Mekpa Hava Süspansiyon Körükleri’nin yıllık
800 bin adet üretim kapasitesi bulunmaktadır.
Mekpa Hava Süspansiyon Körükleri üretim
tesisinde komple körük üretimi ve müşteri özel
isteği ile geliştirilen katlı körüklerin üretimi
gerçekleştirilmektedir.

Mekpa Otomotiv iş modelinde; Meklas
şirketlerinde üretilen ürünlerin ihracat
operasyonunun yanı sıra müşterilerin ihtiyaç
duyduğu, ticari araç ve ağır vasıta yedek parça
dağıtım kanallarına ürün tedarik edilmektedir.
zz V Kolları

zz Kaliper Takımları

zz Rot Kolları

zz Diğer ticari araç ve
ağır vasıta yedek
parçaları

zz Amortisörler
zz Bijonlar

Meklas Ar-Ge
Merkezi
Meklas Ar-Ge Merkezi, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer alan Meklas Otomotiv tesisinde
bulunmaktadır. 2016 yılında faaliyete giren Meklas
Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin hava süspansiyon
körüğü üreten ilk Ar-Ge Merkezi’dir.
Yönetici, mühendis ve teknik personelden oluşan
35 çalışanı bulunan Meklas Ar-Ge Merkezi’nin
toplam laboratuvar, test ve tasarım alanı 600
metrekaredir.
Farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde
bulunan Ar-Ge Merkezi’nde çeşitli alanlarda
projeler yürütülmekte, inovatif ürünler ve
tasarımlar geliştirilmektedir.

12
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Mekpa CZ S.R.O
Ostrava, Çek Cumhuriyeti’nde kurulan Mekpa CZ
S.R.O dağıtım merkezi, Avrupa’daki müşteri dağıtım
ağının acil ihtiyaçlarının karşılandığı ve emniyet
stoklarının tutulduğu dağıtım, depolama merkezi
ve montajı mümkün ürünlerin montajlandığı
birimdir.

ÜRETIME BAŞLADIĞI DÖNEMDEN ITIBAREN
ÇALIŞMA ALANLARINI GELIŞTIREN VE ÜRETIM
TESISLERINI ÇOĞALTAN MEKLAS,
TOPLAM 30.000 METREKARE KAPALI
ALANDA FAALIYETINI SÜRDÜRMEKTE,
5 KITADA 80’DEN FAZLA ÜLKEYE IHRACAT
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.

Mekpa NA INC.
ABD’nin Florida eyaletinde kurulu olan Mekpa
NA INC. dağıtım merkezinden, Kanada ve ABD
başta olmak üzere ağırlıklı olarak Kuzey Amerika
ve Orta Amerika bölgelerine hızlı ürün tedariği
gerçekleştirilmektedir. Müşterilerle iletişim
kolaylığı, emniyet stoklarının bulundurulması gibi
avantajlar sağlayan Mekpa NA INC. müşterilerine
kapıdan kapıya lojistik desteği vermektedir.
13

Markalarımız
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Yurtiçi ve ihracat pazarlarında en yaygın
Meklas markası olan ve 5 kıtada 60
ülkede dağıtım ağı bulunan CONNECT
AIR SPRINGS, OEM’ler için tedarik ürün
kalitesinde olduğu kadar yedek parça
satışında da global bir marka haline
gelmiştir.
900’ün üzerinde ürün çeşidi olan CONNECT
AIR SPRINGS’in, dinamik ürün stoğu ve
sevkiyat kabiliyeti ile kısa sevk sürelerinde
dağıtım noktalarına ulaşımı sağlanmaktadır.
zz Yüksek kalite
zz Geniş ürün gamı
zz Dinamik stok
zz Bulunabilirlik

Ağırlıklı olarak yurtdışı pazarlarında
olmak üzere, bölgesel dağıtım
merkezleri üzerinden de satışı
gerçekleştirilen AIR EXPERT AIR
SPRINGS, 900’ün üzerinde ürün
çeşidi ile 20’den fazla ülkede ağır
vasıta servis ve bakım noktalarına
ulaştırılmaktadır.
zz Yüksek kalite
zz Geniş ürün gamı
zz Dinamik stok
zz Bulunabilirlik

Yurtdışı spot müşteri
taleplerini alternatif
olarak karşılamak için,
en çok talep gören ilk
150 ürünü ürün gamında
bulunduran MAXISUS
markası, müşterilerine
yüksek adetlerde ve
yüksek kaliteli ürünler
sağlamaktadır.

Popüler ürün gamına
sahip UNISUS markası,
efektif çözümler üreten
Meklas markasıdır.
UNISUS yurtdışı spot
müşteri taleplerini
alternatif olarak
karşılamaktadır.

Ağırlıkla Amerikan
araçlar için SUV, pickup,
modifiye araçlar, hafif
ticari ve binek araçlar için
geliştirilen ROCK RIDE,
özel ürün gamına sahip
Meklas markasıdır.

zz En popüler ürünler

zz Spesifik bölgelere
özel ürünler

zz En popüler ürünler

zz Alternatif marka
çözümü

zz Alternatif marka
çözümü

zz Spesifik bölgelere
özel ürünler

zz Yüksek kalite

zz Spesifik bölgelere
özel ürünler

15

ÜRÜNLER
Meklas, otomotiv ana ve yan sanayii
sektörü başta olmak üzere, hava
süspansiyon körüklerinin etkin olarak
kullanıldığı; tarım alet ve makineleri,
endüstriyel uygulamalar, raylı sistemler
ve inşaat uygulamaları sektörlerinde
faaliyet göstermektedir.

Komple Körükler

16
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Servis Körükleri

Roll Körükler

Katlı Körükler

Kabin Körükleri

Binek Araçlar
Koltuk Körükleri

İçin Süspansiyon
Sistemi

Raylı Sistemler
İçin Hava
Süspansiyon
Körükleri

Endüstriyel
Uygulamalar
İçin Körükler

17

18

www.meklas.com

Yüksek kalite
standartlarını
karşılayan
teknoloji.
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Komple Körükler
161XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

Kamyon, çekici ve treyler
grubu ağır vasıtalar için
geliştirilen komple körükler, yol
koşullarındaki uygunsuzluklarda
yükün ve sürücünün en az
seviyede etkilenmesini, yükleme
koşullarında araç ağırlık
merkezinin korunmasını ve dengeli
bir sürüş ile yol, ürün ve yolcu
güvenliğinin en üst seviyede

tutulmasını sağlayan süspansiyon
elemanlarıdır.
Komple körükler, treyler ve
kamyon tipi araçlarda yükleme
boşaltma esnasında kullanım
amacına göre değişen yükseklik
ayarlama, bağımsız hareket
kabiliyeti vb. fonksiyonlar ile
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Akslar arasında dengeli yük

dağılımı ve ağırlık merkezinin
korunması ile karayollarının
yıpranması engellenip, uzun
vadede yol bakım maliyetleri
minimize edilmektedir.
Ürünlerin nominal çalışma
aralıkları, doğal frekans
değerleri ve taşıma kapasiteleri
kullanım yerlerine göre farklılık
göstermektedir.

A1. GERME SACLI
A1.1.

A1.2.

Darbe sönümleyicinin pleyte
konumlandırıldığı germe saclı
komple körükler

Darbe sönümleyicinin germe sacında konumlandırıldığı
germe saclı komple körükler

A1.2.1.

A1.2.2.

Geçme işlemi ile darbe
sönümleyicinin germe sacına
konumlandırıldığı germe saclı
komple körükler

Vulkanize işlemi ile darbe
sönümleyicinin germe sacına
konumlandırıldığı germe saclı
komple körükler

Pistonlarda flanş malzemesi, çelik/alüminyum/kompozit seçenekleri ile sunulmaktadır.

20
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Meklas AR-GE Merkezi’nde
tasarımı yapılan süspansiyon
körükleri, ISO/TS 16949
standartlarına uygun
seri imalat koşullarında
üretilmektedir.
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Komple Körükler
161XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

A2. ALT TASLI KÖRÜKLER

22

A2.1.

A2.2.

Geçme işlemi ile darbe sönümleyicinin alt tasa
konumlandırıldığı alt taslı komple körükler

Vulkanize işlemi ile darbe
sönümleyicinin alt tasa
konumlandırıldığı alt taslı
komple körükler

A2.1.1.

A2.1.2.

Kauçuk darbe sönümleyicili
alt taslı körükler

Plastik darbe sönümleyicili
alt taslı körükler

www.meklas.com

A3. KONUSLU KOMPLE KÖRÜKLER
A3.1.
Pleytli konuslu komple körükler
A3.1.1.

A3.1.2.

Darbe sönümleyicinin pleytte
konumlandığı komple körükler

Darbe sönümleyicinin pistonda
konumlandığı komple körükler

A3.2.

A4.
Üst taslı konuslu komple körükler
A3.2.1.

A3.2.2.

Darbe sönümleyicili üst taslı
konuslu komple körükler

Darbe sönümleyicisiz
konuslu komple körükler

Flanşlı Piston Tipi Kullanılan
Komple Körükler
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Servis Körükleri
131XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

Servis körükleri; kamyon, çekici
ve treyler grubu araçlarda yol
şartlarından oluşan sarsıntı, araç
dengesinin bozulması gibi olumsuz
etkileri minimize ederek dengeli
yük taşıma ve sürüş güvenliği
sağlamada kullanılmaktadır.
Meklas markalarında üretimi
ve satışı gerçekleştirilen servis
körüklerinin yedek parça olarak

24

özellikle yenileme pazarında
satışı yapılmakta olup, garanti
koşullarının geçerli olması için
Meklas markalarından herhangi
birinin yerine ya da Meklas onaylı
tedarikçilerin sunduğu montaj
bileşenleri ile montajlanması
gereklidir.

B1.

B2.

B3.

Alt taslı

Konus geçmeli

Üst taslı
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En iyi denge
koşullarını sağlamak
üzere tasarlandı.
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Roll Körükler
101XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

Roll körükler, otobüslerde tercih
edilen ve konforlu yolculuk
imkanı sunan körük tipleridir.
Yolcu iniş binişlerinde uygun
araç seviyesinin sağlanması
ve konforlu seyahat için
kullanılmaktadır.
Meklas markalarında üretimi
ve satışı gerçekleştirilen roll
körüklerin, yedek parça olarak
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özellikle yenileme pazarında
satışı yapılmakta olup, Meklas
markalarından herhangi birinin
yerine montaj ya da Meklas onaylı
tedarikçilerin sunduğu montaj
bileşenleri ile montajlanması
halinde, montaj bileşenleri
arasında uyum sağlanmakta
ve garanti koşulları geçerli
olmaktadır.

C1.

C2.

C3.

Pistonsuz Roll Körük

Pistonlu Roll Körük

Komple Roll Körük
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Gelişmiş
teknolojisi ile
mükemmel bir
yolculuk sağlar.
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Katlı Körükler
171XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

Katlı körüklerin, dingil kaldırma
ve endüstriyel uygulamalar
gibi çeşitli kullanım alanları
bulunmaktadır. Katlı körükler
genellikle çok akslı araçlarda

araç boşken tekerlekleri korumak
için kaldırma körüğü olarak
kullanılırlar. Bunun yanı sıra
pnömatik kaldırma silindiri olarak
ya da süspansiyon elemanı

D1. TEK KATLI KÖRÜKLER
D1.1.

D2.1.

Pleyt Montajlı

Flanş Montajlı

D2. İKI KATLI KÖRÜKLER
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D2.1.

D2.2.

Pleyt Montajlı (Darbe sönümleyici opsiyonu ile)

Flanş Montajlı
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olarak titreşim sönümleme için
endüstriyel uygulamalarda
kullanılmaktadırlar. Kolay monte
edilebilen ve uzun ömürlü
körüklerdir.

D3. ÜÇ KATLI KÖRÜKLER
D3.1.

D3.2.

Pleyt Montajlı (Darbe sönümleyici opsiyonu ile)

Flanş Montajlı

Katlı körüklerde flanş malzemesi, çelik/alüminyum/kompozit seçenekleri ile sunulmaktadır.

D4.
Montaj Bileşenleri Olmaksızın Katlı Körükler
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Kabin Körükleri
141XXX Sistem Kodu ile Başlayan Körükler

Kabin körükleri, ağır ticari araçlarda sürücü kabininde kullanılmaktadır. Sürücü kabinine iletilen sarsıntı
seviyesini azaltan kabin körükleri, olumsuz yol şartlarından etkilenme seviyesini minimuma indirmektedir.

E1. AMORTISÖRLÜ KABIN KÖRÜKLERI
E1.1.

E1.2.

CA Serisi (Amortisör montajlanmış)

C Serisi (Amortisör montajlanabilen)

E2.
Amortisörsüz Kabin Körükleri

Kabin körüklerinde piston ve kapak çelik/alüminyum/kompozit seçeneklerinde sunulabilir.

F1.

Koltuk Körükleri

Koltuk körükleri, ağır ticari araçlarda sürücülerin yol
şartlarından daha az etkilenmesini sağlama ve sürüş
konforunu artırma amacı ile kullanılmaktadır.

30
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S Serisi

Kabin ve koltuk
körüklerinin araç
üzerindeki mükemmel
uyumu ile yolun keyfini
çıkarın.
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Binek Araçlar
Havalı Süspansiyon Sistemleri

Değişken yol şartlarından
kaynaklanan olumsuzlukların
azaltılmasını sağlayarak sürüş
konforu sunan süspansiyon

32

sistemleridir. Binek araçlar için
geliştirilen hava süspansiyon
sistemleri sayesinde araç ağırlık
merkezindeki değişkenlikler

minimize edilmekte ve farklı yük
koşulları altında ayarlanabilir araç
yüksekliği seçeneği sunulmaktadır.

H1.

H2.

H3.

H4.

İki katlı körük ile
amortisör kullanımı

Üç katlı körük ile
amortisör kullanımı

Destekleyici
süspansiyon körükleri

Amortisör üzerine
montajlanan
süspansiyon körükleri
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Raylı Sistem
Körükleri

G
Raylı Sistem Körükleri

Raylı sistem körükleri; tren, hızlı tren, metro, hafif raylı
sistem gibi raylı taşıtlarda boji ile vagon arasında,
ikincil süspansiyon sistemleri olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel
Uygulamalar
İçin Körükler
Endüstriyel uygulamalar için
geliştirilen hava süspansiyon
körükleri, çalışma esnasında
yüksek titreşim oluşturan

makinelerde tercih edilmekte ve
tekstil, beyaz eşya gibi birçok
alanda kullanılabilmektedir.

Sektörde kullanım alanına göre
farklılık gösteren körükler, sarsıntı
ve titreşimleri engelleme amacıyla
geliştirilmiştir.

I1.

I2.

I3.

Tek katlı

İki katlı

Üç katlı

Endüstriyel uygulamalarda pleyt veya flanş seçenekleriyle kullanılabilir.
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Ar-Ge Merkezi
Meklas Ar-Ge Merkezi inovatif ve değer
katan çalışmaların sürdürülebilirliği ile
firmanın; sürekli gelişim, yenilikçilik, verimlilik
stratejilerine katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir büyüme modeli stratejisi
ile sürekli ileri teknolojiye yatırım yapan
Meklas Ar-Ge Merkezi; tasarım, test ve
analiz imkanları ile inovatif ürünler ortaya
çıkarmaktadır.
Proje bazında ürün tasarım kabiliyeti ile
ön plana çıkan Meklas Ar-Ge Merkezi, fikri
ve sınai mülkiyet hakları Meklas’a ait olan
ve Ar‑Ge kapsamında geliştirilen patentli
ürünler ve endüstriyel tasarımlar ortaya
koymaktadır.
34
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Ar-Ge Merkezi Tasarım Kriterleri

Meklas Ar-Ge Merkezi bünyesinde
yer alan laboratuvar ortamı ile
malzeme ve kaynak kütüphanesi
geliştirilmekte, ürün kalitesini
artıran çalışmaların sürekliliği
sağlanmakta, yurtiçinde ve
yurtdışında bulunan akademik

bilimsel katkı sağlanmaktadır.
Meklas, geliştirdiği yenilikçi
ürün ve sistemleri sınai mülkiyet
hakları kapsamında korumaktadır.
Kapsamlı altyapısı ile geliştirdiği
farklı tasarımları, endüstriyel
tasarım tescili ile korumakta ve

kurumlar ile işbirlikleri

çalışmalarını Ar-Ge Merkezi’nde

geliştirilmektedir. Sektördeki

bulunan Fikri ve Sınai Mülkiyet

gelişmeleri yakından takip eden

Hakları birimi ile birlikte

araştırma ekibi ile çalışmalara

yürütmektedir.

Ar-Ge Merkezi’nde
yapılan geliştirme
faaliyetleri ile OEM
ve bağımsız yedek
parça müşterilerinin
talep ettiği ürün süreci
yönetilmektedir.
35

ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 KALITE
STANDARTLARINDA ÜRETIM
GERÇEKLEŞTIREN MEKLAS,
KALITE YÖNETIM SISTEMI
STANDARDINA UYGUN
OLARAK YAPILANDIRILMIŞ
VE BELGELENDIRILMIŞTIR.

Kalite
“Mükemmel” kuruluş olma felsefesinde ilerleyen Meklas,
EFQM mükemmelik modelini benimsemiştir.
Meklas, kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve
çalışmaların sürekliliğini sağlamak için 5S tekniğini
kullanmaktadır.
Meklas, müşteri memnuniyetini ve rekabet edebilme
gücünü artırmada Kaizen yaklaşımını benimsemekte ve
süreç iyileştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.
36

www.meklas.com

Meklas, kalite tanımında;
zz Müşteri istek ve beklentilerini
karşılayarak müşteri
memnuniyetini sağlamak
zz Müşteri iade oranlarını
minimuma indirgemek ve
minimum seviyesinde tutmak
zz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve
Güvenliği bilincinin tüm
çalışanlar tarafından sürekli
gelişimini sağlamak, sorumluluk
bilincini taşımak için her zaman
eğitimi vazgeçilmez olarak
kabul etmek

zz Kirlenmeyi, yaralanmayı ve
sağlık bozulmalarını önleyerek
tabi olunan tüm yönetim
sistemlerinde hedeflerle
yönetim prensibiyle sürekli
gelişerek performansı
iyileştirmek
zz Yükümlü olunan tüm yasalara
ve diğer şartlara riayet etmek
zz Tedarikçi firmalarımıza;
bizim beklentilerimizi yerine
getirirken yardımcı olup, onları
destekleyerek, biz büyürken
onların da büyümelerini
sağlamak

zz Faaliyetlerin her aşamasında
“ISO 14001:2004” gerekliliklerini
uygulamak ve tüm
faaliyetlerimizi bu kapsamda
sürdürerek, gelecek nesillere
yaşanılır bir çevre bırakmak
zz Çalışan Sağlığı
ve İş Güvenliğinin
sorumluluğumuzda olduğunun
bilincinde olmak ve iş
amaçlarımız kadar önemli
olduğunu bilmek
maddeleri yer almaktadır.
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TÜM PAYDAŞLARIN KATKISI, ORTAK
BAŞARISI VE YÜKSEK PERFORMANSINI
HER ZAMAN DESTEKLEYEN MEKLAS;
YÖNETIM SISTEMLERI SAYESINDE
NITELIKLI IŞGÜCÜNÜ VE ÇALIŞANLARININ
SÜREKLİ GELİŞİMİNİ ARTIRACAK ÖZGÜN
UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.

İnsan
Kaynakları
Meklas, çalışanlarının sürekli gelişimi ve varolan
potansiyellerini açığa çıkarmak için fırsat eşitliği
sunmaktadır. Eğitim ve yetkinliği ön planda tutan
İnsan Kaynakları stratejisi ile nitelikli ve başarılı
çalışanları bünyesinde barındırmaktadır.
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