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İş bu belge, tüm Bericap Grup şubeleri, tesisleri ve ofisleri ile bağlı ortaklıkları, temsilcilikleri ve alt 

yüklenicileri için geçerlidir. 

 

MİSYONUMUZ; 

Tercihen kendi patentli teknolojimiz ile dünya standartlarında yüksek katma değerli kapak türleri 

icat etmek, geliştirmek, pazarlamak ve sürekli tedarik etmektir. 

 

Ürettiğimiz kapakların, müşterilerimizin ürünlerinin değerini arttırdığını ve bu sayede son 

kullanıcıların ürüne olan taleplerinin arttığının her zaman bilincindeyiz. Ürünlerimizi, son 

kullanıcıların yanı sıra kendi müşterilerimizin kriterlerine göre değerlendirmek zorundayız. 

Müşterilerimizin üretim süreçlerine yaptığımız katkının, ekonomik hedeflerimiz olan hem kazancı 

hem de finansal sağlığı kazandırması gerekir. 

 

Müşterilerimiz, kapaklarımızı kendi ürünlerine entegre ederken teknik veya ekonomik sorunlarla 

karşılaşmamalıdır. Tasarım mükemmelliği ile birlikte sürekli maliyet azaltma ve kıyaslama bizi 

başarılı kılar. 

Bu, ürünlerimizin kalitesini korurken ürünümüzün üretimi için gerekli kaynakları en aza indirmeyi 

içerir. Sürekli olarak ürün kalitesini takip etmenin ve iyileştirmenin yanında sınıfında en iyi 

standartlara ulaşmamız gerekir. 

 

Etkinlik ve mükemmellik anlamında en üst düzeyde çalışmamız gerekir. 

 

Ayrıca, ortaklık, ortak teşebbüs ve stratejik iş ortaklığı aracılığıyla dünya çapında varlığımızı 

korumamız - kazançlı olduğunda - ilerletmemiz gerekmektedir. Bu, bizim müşterilerimize birinci 

sınıf küresel hizmet vermemizi ve teknik uzmanlık ve gelişmelerden faydalanmamızı sağlar. 
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Birçok farklı ülkede faaliyet gösterdiğimizden dolayı, bu ülkelerdeki çalışanlarımızın kültürüne ve 

zihniyetine saygı duymalıyız.  Milliyeti ve teknik bilgi transferi ne olursa olsun tüm BERICAP 

çalışanları arasında var olan karşılıklı saygı başarımızın temelidir.Çalışanlarımızın bizim 

şirketimizin en önemli varlıkları olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızı, MİSYONUMUZ 

doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak amacıyla bir takım olarak çalışma yönünde motive etmemiz 

gerekmektedir. 

 

BERICAP mümkün olduğunca merkezi değildir ve girişimci, profesyonel ve sadık Genel Müdürleri 

esas almaktadır. 

 

Biz özel sektöre ait bir grup olarak misyonumuzu yerine getirmekteyiz.  Bu nedenle, her koşulda 

mali bağımsızlığımızı sağlamak için bütün şirketlerdeki mali yapıları korumamız gerekmektedir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


