
 
 

 

1. İplik sektöründe yenilikçi, 
2. Müşteri spesifikasyonlarına uygun ürün kalitesini, yurt içi ve yurt dışı

müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılayacak, onları memnun edecek 
şekilde sürekli geliştirmeyi,

3. Hedeflerimizi belirlemeyi, takip etmeyi ve geliştirmeyi, 
memnuniyetini ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,

4. Önce insan felsefemizden yola çıkarak
güvenliğine önem vermeyi, 
geliştirmeyi  

5. Tüm kaynakların çevreye daha az zararlı, verimli ve ekonomik kullanılmasını 
sağlamayı, 

6. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin yetkinliklerini ve memnuniyetlerini artırıcı 
çalışmalar yapmayı,  

7. Yürürlükte bulunan ilgili ulusal ve uluslararası tüm yasa, mevzuat ve 
sözleşmelere uygun şekilde üretim yapmayı ve sürdürmeyi

8. İşletmemiz ve ilgili taraflar ile iletişim kanall
geliştirmeyi, 

9. Kalite yönetim sistem performansımızı sürekli geliştirmeyi ve 
gerekli iyileştirmeleri yapmayı,
 

 

Kalite yönetim sistemi politikamız olarak taahhüt ederiz.
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 öncü ve lider firma olmayı, 
üşteri spesifikasyonlarına uygun ürün kalitesini, yurt içi ve yurt dışı

müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılayacak, onları memnun edecek 
şekilde sürekli geliştirmeyi, 

edeflerimizi belirlemeyi, takip etmeyi ve geliştirmeyi, üst seviyede
ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı, 
lsefemizden yola çıkarak, çalışanlarımızın sağlığına ve iş 

güvenliğine önem vermeyi, bu yolda çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi ve 

çevreye daha az zararlı, verimli ve ekonomik kullanılmasını 

ikçilerimizin yetkinliklerini ve memnuniyetlerini artırıcı 

Yürürlükte bulunan ilgili ulusal ve uluslararası tüm yasa, mevzuat ve 
şekilde üretim yapmayı ve sürdürmeyi,

İşletmemiz ve ilgili taraflar ile iletişim kanallarımızı sürekli gözden geçirerek 

performansımızı sürekli geliştirmeyi ve 
iyileştirmeleri yapmayı, 

Kalite yönetim sistemi politikamız olarak taahhüt ederiz.
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Kalite yönetim sistemi politikamız olarak taahhüt ederiz. 
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