Kalker Üretiminde kalitenin adı olan
Erdem Kireç Kırmataş Limitet Şirketi Şinasi
Erdem tarafından 1971 yılında kurulmuş olup
1996 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Kireç ve
Kırmataş (mıcır) olarak tesislerimiz Ankara ili
Elmadağ
ilçesi
Hasanoğlan
mevkiinde
günümüzde faaliyet göstermeye devam
etmektedir. Erdem Kireç ve Kırmataş, ülkemiz
yeraltı
kaynaklarının
değerlendirilerek
ekonomiye kazandırılması ve bölge genelinde
50’in üzerinde çalışanıyla istihdama doğrudan
ve dolaylı olarak büyük katkı sağlamıştır.

Erdem Kirec Kirmataş Limited
Company, which is the name of quality in
limestone production, was established in 1971
by Shinasi Erdem and became a legal entity in
1996. Our facilities as lime and Kırmataş (micir)
continue to operate today in Hasanoğlan,
Elmadağ, Ankara. Erdem Kirec and Kırmataş
have made a great contribution directly and
indirectly to the economy by evaluating the
underground resources of our country and to
employment with more than 50 employees
throughout the region.

Tescilli Markamız altında ürünlerimiz
Avrupa Standartlarını karşıladıklarını gösterir
CE Belgeli ve ayrıca Türk Standartlarına
uygunluğunu gösterir TSE Belgelidir. Her sene
yapılan deney ve standart uygunluk testleri ile
aynı kalitede ürünün piyasaya arzı konusunda
titizlikle çalışılmaktadır.

Our products under our Registered
Trademark are CE Certified, which indicates
that they meet European standards, and also
TSE certified, which indicates compliance with
Turkish Standards. Every year, experiments
and standard compliance tests are carefully
studied on the supply of the same quality
product to the market.
In order to provide our customers with
the best products and services in the quarry
management sector;
 Comply with the legal legislation of our
country,
 Develop our products and services
ahead of customer needs and expectations,
provide them to the customer in a timely
and complete manner,
 Aim to always be in a leading position
with our products beyond competing
companies,

Müşterilerimize taşocağı işletmeciliği
sektöründe en iyi ürün ve hizmeti verebilmek
için;
 Ülkemizin yasal mevzuatına uymayı,
 Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin
ilerisinde
ürün
ve
hizmetlerimizi
geliştirmeyi, zamanında ve eksiksiz olarak
müşteriye sunmayı,
 Rakip firmaların ötesinde ürünlerimizle
her zaman lider konumda olmayı
hedelemek,
 Müşteri
memnuniyetini
ölçerek
mümkün olan en üst düzeyde tutmayı,

 Kalite yönetim sistemimizi sürekli
geliştirmeyi,
 Tüm çalışanlarımızı ülkemizde ve
dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için
sürekli eğitmeyi,
 Eğitimli, tecrübeli ve gerekli becerilere
sahip çalışanlarımıza uygun teçhizatı ve
ihtiyaç duyulan diğer kaynakları tahsis
etmeyi,
 Tüm
proseslerimizi
ölçmeyi,
geliştirmeyi ve aralarındaki uyumu
arttırmayı,
Taahhüt etmekteyiz. Bu doğrultuda
amaçlarımız düzenli olarak belirlenecek,
ölçülecek ve gözden geçirilecektir.

 Keeping customer satisfaction at the
highest possible level by measuring,
 To continuously improve our quality
management system,
 Continuous training of all our
employees to follow the developments in
our country and around the world,
 Allocate appropriate equipment and
other necessary resources to our trained,
experienced and qualified employees,
 Measure, improve and increase
compliance with all our processes,
We are committed. Accordingly, our
goals will be determined, measured and
reviewed on a regular basis.

Ayrıca 2020 yılında faaliyete geçen EKS
Motorlu Araçlar Ltd. Şti. olarak Çekici ve
Kamyon Satışı, Filo Kiralama, Bakım & Onarım,
Yol Yardımı hizmet alanlarında eşsiz çalışmalar
gerçekleştirme ideali ile çıktığımız bu yolda her
talebe uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

In addition, EKS Motorlu Araclar
Ltd.Şti., which started operations in 2020 as a
tow truck and truck sales, fleet rental,
maintenance & repair, roadside assistance with
the ideal of performing unique work in the field
of service, we aim to produce solutions suitable
for every demand.

