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Yaşamın olduğu her 
yeri geliştirmek ve 
güzelleştirmek için 
varız.

• Her zaman çalışanın mutluluğuna yatırım yapan bir markayız.

• Her zaman önce müşterim deriz.

• Teknolojiyi temel alır, geliştirir, süreçlerimiz için gerekli  
kaynakları temin ederiz.

• Ürün ve hizmetin en iyi deneyimlendiği, her bütçeye uygun 
ihtiyacı karşılayan çözüm ortağıyız.

• Öncü ve ilham veren ev geliştirme perakendecisiyiz.

• Kültürel ve çevresel mirasa sahip çıkar ve yarınlarımız için 
biz varız deriz.

Üstün İş Ahlakı ve 
Dürüst Çalışma 
İlkelerimiz
Karşılıklı yarar için tüm 
ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve 
anlayışlı davranırız.

Bütün faaliyetlerimizi, bizi 
etkileyen faktörler ve 
paydaşlarımızın uygunluk 
yükümlülükleri doğrultusunda 
düzenleriz.

Çalışma Ortamımız
Açık iletişimi, çevikliği, takım 
çalışmasını destekleyen bir 
ortam sağlarız. Çalışanların 
bağlılık ve mutluluğunu 
artırmayı hedefleriz. 
Çalışanların her zaman 
mutluluğuna yatırım yapan 
marka olmaya odaklanırız.

Kalite, Çevre ve Bilgi 
Güvenliği Sorumluluğuna 
Katılım
Tüm çalışanlarımızın kalite, çevre ve bilgi 
güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla 
teknik ve davranışsal yetkinlikleri 
geliştirecek eğitimleri verir; kendi 
işlerindeki sorumluluğunu, şirketin tüm 
alanlarında fikir üretmesini ve inisiyatif 
almasını sağlayarak destekleriz.

Müşteri Odağı ve İş Süreçlerimiz
Tüm süreçlerimizde müşterilerimizi işimizin odağına koyarız. Tüm 
faaliyetlerimizde müşterimize değer katmayı ve kaliteli 
ürün/hizmetlerimizle evleri için güzel fikirler sunmayı önemseriz.

Hayatı tüm iş ortaklarımız için kolaylaştırırız. Bu amaçla iş süreçleri ve 
sistemlerimizi akılcı şekilde tasarlar, denetler, risk ve fırsatları belirler; 
yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirir, yüksek standartta hizmet 
verilmesini sağlarız. 

Bilgi Güvenliğimiz
• Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin, bilgi teknolojileri kaynaklı, en az kesinti ile devam etmesini sağlarız.

• Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak güvenirliğimizi sürdürür ve geliştiririz.

• Güvenlik ihlallerini yöneterek gerekli durumlarda cezai yaptırım uygulanmasını sağlarız.

• Tedarikçi ilişkilerimizde; Koçtaş’a ve muhataplarına ait bilgilerin güvenliğini sağlarız.

• Kâğıt: Süreçleri dijitalleştirerek tüketimi en aza 
indirgeriz.

• Enerji: Tüketimi azaltarak ve farkındalık yaratarak 
doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlarız.

• Atık yönetimi: Geri dönüştürülebilir atıkları 
döngüye dahil ederiz.

• Ürün ve tedarikçi ilişkileri: Çevre dostu ürün ve 
hizmetleri teşvik ederiz.

Sosyal Sorumluluğumuz ve Sürdürülebilirliğimiz
Sosyal sorumluluk projeleriyle kültürel, toplumsal ve çevresel mirasa sahip 
çıkarız.

Yarın Gönüllüleri ile “YARINLARIMIZ İÇİN BİZ VARIZ” hareketini yürütürüz; 
yaptığımız tüm çalışmalarda yarınlarımız için daha yaşanılabilir bir çevre 
bırakmak için duyarlı davranırız.
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