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Değerli Tedarikçi, 

Türkiye’mizin yükselen işletmelerine ürün ve hizmetlerinizi tedarik etmek üzere yaptığınız başvuru için teşekkür ederim. 

Ticari işletmeler olarak müşteri portföyümüzü güvenilir işletmelerle zenginleştirmek ve bu vesileyle ciromuzu ve 

karlılığımızı arttırmak hepimizin en çok önem verdiği konudur.  

Çeviri İşletmeleri Derneği çatısı altında etik ticari ve mesleki ilkeleri benimsemiş, sorumluluk sahibi işletmeler 

bulacaksınız. Çok iyi biliyorum ki, üyelerimizin hepsinin sizin sunduğunuz ürün ve hizmet kalemlerine her zaman 

gereksinimi bulunmaktadır. Bu açıdan, ben de bir işletmeci olarak sizi anlıyor ve yaklaşımınızı doğru buluyorum.  

Başvurunuzu yönetim olarak değerlendirip size en kısa zamanda kararımızı bildireceğiz. Bu arada, sizin tedarik ettiğiniz 

aynı ürün ve hizmetleri üyelerimize sunmayı isteyen başka tedarikçiler de bulunduğunu tahmin edersiniz. 

Değerlendirmemizi yaparken amacımız, sizin sunduğunuz ürün ve hizmet kategorisinde en nitelikli olanı en uygun 

fiyatlarla sunan sadece bir tedarikçiyi seçmek olacaktır. Bu açıdan bize sunduğunuz kalite ve fiyatın içinde bulunduğunuz 

sektörde geçerli en iyisi olduğundan emin olunuz.  

Üyelerimizin oy çoğunluğu sizin lehinize olması halinde, zaman yitirmeden tüm üyelerimizle çalışmaya başlamanız için 

size bizzat yardımcı olacağımızı açıkça belirtmek isterim. İşletmenize bu portföyü sunmamız için derneğimizden hiç 

kimse sizden kişisel olarak hiçbir menfaat beklememektedir. Hiçbir üyemize daha fazla veya farklı bir avantaj sağlamanızı 

da hoş karşılamayız.  

Bizlerin sahip olduğu etik değerlere sahip olduğunuz bilgisini aldığımız için, sektörünüzde iyi uygulamalara sahip bir firma 

olarak tanındığınız için sizi üyelerimize tavsiye etmekte sakınca görmüyor, aksine ülkemizde örnek ticari uygulamaları 

destekleyen bir kurum olarak reklamınızı yapmaya gönüllü olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Üstelik inanıyorum ki, 

üyelerimiz firmanızı eş, dost ve müşterilerine de tavsiye edecek; bu vesileyle işletmeniz bizim dışımızda da çok değerli 

müşteriler kazanacaktır. 

Bu çalışma bir Kazan-Kazan çalışmasıdır. Bize, kazanacağımız koşullar sunacağınızdan eminiz. Protokol süresi içinde sizin 

de kazandığınızı işitmek bize büyük mutluluk verecektir. Bu vesileyle, iyi çalışmalar diliyor, sizi en kısa zamanda “İş 

Ortaklarımız” arasında görmeyi arzuluyorum. 
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