
ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI 

 

 

H A Z I R L A Y A N 
KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU 

O N A Y L A Y A N 
GENEL MÜDÜR 

KD - 01 
01 – 01.01.2022 

                                                           1 / 2 

ŞİRKET PROFİLİMİZ  
2004 yılında tekstil ürünleri alımı ve satışı ile ithalat ve ihracatını yapmak üzere Gaziantep’ de faaliyet 

gösteren AS COTON; 2013 Şubat ay’ı itibariyle 2. Organize Sanayi Bölgesindeki tesisi ile özellikle gıda sektörüne 

olmak üzere ambalaj sektöründe üretim altyapısı olarak yüksek kapasiteye ulaşmış durumdadır. 

AS COTON, disiplinli çalışma prensibi ve bilinçli organizasyon yapısıyla başarılı çalışmalara imza atmıştır. 

Kurum ilkeleri olarak; şeffaflık, güvenilirlilik ve gerçekçilik felsefesi ile hareket eden firma yönetimi; araştırmacı, 

gelişimci, paylaşımcı, eğitimli ve tecrübeli personeli ile sürekli büyüyen bir kurum vizyonunu sergilemektedir. 

AS COTON, ambalaj sektöründe tecrübe, kalite ve güven ile oluşturduğu kurum felsefesini, hedef kitlesinin 

ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirmiştir. AS COTON; çağın ihtiyaç ve şartlarına göre alt yapısını da her geçen 

gün geliştirmektedir. Kurumsallaşma bilinciyle hareket eden kuruluşumuz, amacı doğrultusunda, kalite 

politikasından ödün vermeden başarı çıtasını her geçen gün yükseltmektedir. 

Aynı zamanda AS COTON; ihtiyaç ve beklentileri yakından takip eden duyarlı yapısıyla müşterilerine 

kullanacakları Ambalaj ürünleri konusunda grafik tasarım desteği sağlayarak, özellikle ambalaj ürününün tasarımı, 

maliyet analizi, seçimi konularında Ar-Ge hizmeti de veriyor. 

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ 

VİZYONUMUZ 
Hedef Pazarımızda Paydaşlarımızca; arayan değil aranılan bir firma olmak. 

MİSYONUMUZ 
 Ürün ve hizmet kalitemizden ödün vermeyiz 

 Paydaşlarımızla iş birliğini sürekli gelişim ilkesiyle yönetiriz. 

 Doğruluk ve dürüstlük Şirketimizin olmazsa olmazıdır. 

 Toplumsal ve çevresel değerlerden ödün vermez, sürekli iyileştirme ilkesiyle çalışırız. 

 Etüd ve Araştırma ile farklılık yaratmak için faaliyet yürütür ve sürekli kılarız. 

 Hedef ve Stratejik kararlarla çalışır ve etkin yönetiriz 

 Takım ruhu ile çözüm odaklı çalışırız. 

 Şirketimizde Toplam Kalite yönetim sistemini esas alırız. 

POLİTİKAMIZ 

 Üretmiş olduğumuz baskılı-baskısız/laminasyonlu-laminasyonsuz fleksibl ambalajların, vermiş olduğumuz 

hizmetlerin, koşulsuz müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlıyoruz. 

 Ürettiğimiz ürünlerin büyük çoğunluğu gıda sektöründe kullanıldığı için hijyen ve gıda güvenliği 

şartlarının sürekli bir biçimde yürütülmesini ve iyileştirilmesini sağlıyoruz. 

 Ekip çalışmasını, firmamızın temel unsurlarından görerek, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin 

sürekliliğini sağlıyoruz. 
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 Yapılan tüm işlerde ilgili yasal ve mevzuat şartlarına uymaktayız. Müşterinin bildirmiş olduğu spesifikasyonlara 

da yasal şartlar çerçevesinde uyacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 Türk Gıda Kodeksi ve Uluslararası Standartlar doğrultusunda yasalara uygunluk sağlıyoruz, kaliteli ve 

güvenli ürün üretimini sağlıyoruz, 

 Yönetim sistemleri ve BRC Standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli insan ve 

finansal kaynakları temin ediyoruz, 

 Ürün ve Hizmet sürekliliği ile sistemimizin gelişmesi için stratejik hedefler doğrultusunda üretim, kalite, eğitim 

ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda; Kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için 

bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz. 

 Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, bu şartlar kapsamında kurulan sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz. 

 Ve bunları yaparken; doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.  

 As Coton firmamız yenilikçi, güvenilir ve günümüzün yönetim sistemleri kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla, her 

geçen gün ürün kalitesi ve devamlılığı kapsamında daha büyük başarılara imza atmakta ve bunu geleceğe 

taşımaktadır. 

 


