BORUSAN CAT КАРДАРЫ
ЖѲНҮНДѲ МАНИФЕСТ
1. БИЗ УБАДАЛАРЫБЫЗДЫ АТКАРАБЫЗ, АЧЫК-АЙКЫН ЖАНА
АК НИЕТ ИШ АЛЫП БАРАБЫЗ.
• Биз дайыма ишти белгиленген мѳѳнѳттѳ аткарууга жана кардарларды бүтүндѳй процесстин
жүрүшү тууралуу кабардар кылып турууга аракет жумшайбыз.
• Биз убадаларыбызга бекем турабыз.
• Биз кардарларыбыз менен мамиледе жоопкерчиликти жана ырааттуулукту сактайбыз.
• Биз ак ниет иш алып барабыз.
• Биз рационалдуу ой жүгүртѳбүз жана фактыларга гана таянабыз.
• Биз ѳз мүмкүнчүлүктѳрүбүздү билебиз.
• Биз дайыма окуп-үйрѳнүп турабыз, ѳнүгүү үчүн максаттарды белгилейбиз.
• Биз мыкты болууга умтулабыз жана кардарларыбыз үчүн чечимдерди табуунун үстүндѳ
талыкпай иш алып барабыз.

2. БИЗ ЭТИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТАЙБЫЗ ЖАНА
АДИЛЕТ АТААНДАШТЫКТЫ СЫЙЛАЙБЫЗ
• Биз кардарларыбызга жана жалпы Borusan Cat. компаниясына пайда алып келген
адилет атаандаштыкты сыйлайбыз жана колдойбуз.
• Биз бизнес жүргүзүүнүн негизги принциптери менен макулбуз жана аларды сактайбыз.

3. БИЗ КАРДАРЛАРЫБЫЗДЫ УЗАК МѲѲНѲТТҮҮ КЕЛЕЧЕККЕ
КАРАТА ЧЕЧИМДЕР МЕНЕН КАМСЫЗДАЙБЫЗ.
• Биз кардарларыбыздын ийгилиги үчүн иштейбиз.
• Биз кардарларыбыз менен кызматташтык ичинде ѳнүгѳбүз.
• Биз оптималдуу чечимдерди кардарларыбыз менен бирге издейбиз.
• Биз кардарларыбыздын үмүт-тилектерин түшүнүүгѳ жана алдын ала билүүгѳ умтулабыз.
• Биз кызматтар менен чечимдерди кардарларыбыздын муктаждыктарына ылайык беребиз.
• Биз эӊ мыкты чечимдерди табуу максатында кардарларыбыздын бизнесин изилдеп чыгабыз.

4. БИЗ КАРДАРЛАРЫБЫЗДА ЖАРАЛГАН МАСЕЛЕЛЕР МЕНЕН
ЧАКЫРЫКТАРДЫ ТҮШҮНѲБҮЗ ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ
ЧЕЧИМДЕРДИ СУНУШ КЫЛАБЫЗ.
• Биз маалыматтарды билимге айлантып, чечимдердин эӊ мыктысын проактивдүү сунуштоо үчүн
келечектин чакырыктарын божомолдойбуз.
• Биз анализ жана божомолдоо үчүн технологияларды колдонобуз жана кѳйгѳй жаралганга чейин анын
алдын алууга жетишебиз.
• Биз кардарларыбыздын бизнесин ѳнүктүрүү үчүн индивидуалдуу, узак мѳѳнѳттүү жана пайдалуу
чечимдерди иштеп чыгабыз.
• Биз ээ болгон мүлктүн толук баасын эске алуу менен экономикалык жактан натыйжалуу чечимдерди
сунуштайбыз.
• Биз индивидуалдуу чечимдерди сунуштайбыз.

5. БИЗ ИННОВАЦИЯЛЫК ЧЕЧИМДЕРДИ ПАЙДА КЫЛУУ ҮЧҮН
ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНОБУЗ
• Биз чечимдер менен камсыздоочу катары компаниянын тез ѳнүгүүсү үчүн жаӊы технологияларды
колдонобуз.
• Биз дүйнѳ жүзүндѳгү технологиялардын ѳнүгүүсүнѳ байкоо жүргүзүп, алардын эӊ мыктыларын
кардарларыбыз үчүн ылайыкташтырабыз.
• Биз чечимдерибизди кардарларыбызга сунуштоо үчүн ар кандай инструменттер менен ыкмаларды
колдонобуз, мыктылайбыз жана ѳркүндѳтѳбүз.

6. БИЗ КАРДАРЛАРЫБЫЗДЫН ОЙ-ПИКИРИН СЫЙЛАЙБЫЗ.
• Биз кардарларыбыздын оюн эске алуу менен иш-аракет аткарабыз, алардын пикирлеринин негизинде
чечимдерибизди жана процесстерди мыктылайбыз.
• Биз эӊ мыкты чечимдерди сунуштайбыз жана аларды үзгүлтүксүз мыктылап турабыз.

7. БИЗ АР ДАЙЫМ АЛДЫДА ЖҮРѲБҮЗ ЖАНА ДЕМ БЕРЕБИЗ.
• Биз алдыӊкы катардагылардын ролун аткарабыз жана тармактын ѳркүндѳѳсүн илгерилетебиз

8. БИЗ ДҮЙНѲ ЖѲНҮНДѲ КАМ КѲРѲБҮЗ
• Биз туруктуу дүйнѳнү жана коомду жаратуу үчүн иш алып барабыз.
• Биз ресурстарыбызды натыйжалуу пайдаланууга олуттуу кѳӊүл бурабыз.
• Биз иш алып барган тармакты ѳнүктүрүүгѳ умтулабыз.

Бул Манифест менен, жогорку тейлѳѳ стандарттарынын
принциптерин жетекчиликке алып, биз Кардарларыбызды
сыйлап, аларга биз менен ѳнѳктѳштүк ичинде
ишенимдүүлүктү жана ыӊгайлуулукту кепилдейбиз.
Биз БИЗ СѲНУН ДУЙНѲ УЧУН ЧЕЧИМ ТАБАБЫЗ
деген максатыбызга Кардарларыбыз бизге ыраазы
болгон жана биз менен иштешүүдѳн ырахат алган
учурда гана жете аларыбызга ишенебиз.

