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HAVACILIK PARÇA VE SERVISLERI DIS TIC. LTD. STI.; 

Our quality policy is, 

To increasing our market share by procuring products with the best price and in 

optimum period of time in line with our customers' expectations and needs and 

in compliance with the national and international standards.  

To carry out works in order to make our local market a center for the supply of 

the airplane parts in the region. 

To carry out works in order to ensure the sale of store surpluses of the airlines 

and maintenance centers where we work. 

To abide by the law, regulation and other legal arrangements in effect and to 

carry out studies in order for the revision of the laws and points which are 

found in our local market and which require legal amendment and prevent us 

from playing an efficient role in world market by conducting works with regard 

to the implementations of the international market, where we are involved as 

well, in other countries. 

To take steps as a sector regarding social solidarity by ensuring that the 

companies in the aviation sector, our company in particular, come up with ideas 

for social solidarity. 

To carry out works in order to take the best advantage of our country's strategic 

position and to make our region a center in international areas. 

To provide the necessary trainings for our employees in order to give them the 

opportunity to improve themselves personally and professionally. 

In line with these objectives, to comply with the Quality Management System 

conditions and improves its efficiency with the participation of all of our 

employees. 

HAVACILIK PARCA VE SERVISLERI DIŞ TIC. LTD. STI. olarak;  

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ulusal ve   uluslararası 

standartlara uygun ürünleri en uygun fiyat  ve en uygun sürede temin  ederek  

pazar payımızı her geçen gün artırmak. Bulunduğumuz lokal marketimizin bölge 

içinde uçak parçası tedarikçiliğinin bir merkez haline getirilmesi için çalışmalar 

yapmak. Çalışmakta olduğumuz havayolları ve bakım merkezlerinin depo 

fazlalıklarının Pazar içinde satışını sağlayacak çalışmalar yapmak. 

Yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve diğer düzenlemelere uymak, içinde 

bulunduğumuz uluslararası marketin diğer ülkelerde ki uygulamaları konusunda 

çalışmalar yaparak kendi yerel marketimizde bulunan yasal değişiklik gerekliliği 

olan bizlerin dünya piyasasında etkin rol oynamamızı engelleyen hususların ve 

kanunların revize edilmesi hususunda çalışmalar da bulunmak. 

Havacılık sektöründe bulunan şirketlerin başta kendi şirketimiz olmak üzere 

sosyal yardımlaşma hususunda fikirler üreterek sektör olarak sosyal 

yardımlaşma konusunda adımlar atmak. Ülkemizin bulunduğu stratejik 

konumunun en iyi şekilde değerlendirmek ve bölgemizi uluslararası mecralarda 

bir merkez haline getirmek için çalışmalar yürütmek. Çalışanlarımızın kişisel ve 

mesleki alanda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli  eğitimleri sağlamak. 

Bu amaçlar doğrultusunda tüm çalışanlarımızın katılımıyla Kalite Yönetim 

Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, kalite politikamızdır. 

 


