KALİTE POLİTİKASI
COVTEX FEİZY HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak, kalite anlayışımız;
müşteri, çalışan, iş ortakları, toplum ve hissedar beklentilerini tam
anlamıyla yerine getirmektir.
Kalite Yönetim Sistemimizin amacı; süreçleri iyi tasarlayarak olası
hataları öngörmek, engellemek ve sürekli iyileştirme ile sektörde öncü
olmaktır.
Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak
karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak, tüm
çalışanlara kalite bilincini benimsetmek, tedarikçilerle karşılıklı yarara
dayanan bir işbirliği içerisinde olmak, içinde bulunduğumuz topluma ve
çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli
geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

İSİG POLİTİKASI
COVTEX FEİZY HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak, tüm çalışma
alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde,
çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her
türlü ekipmana gelebilecek tüm zararları olanaklar dâhilinde engellemek
iş sağlığı ve iş emniyeti politikamızın temelini oluşturmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKASI

COVTEX FEİZY HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak, faaliyetlerimizi
çevreye duyarlı olarak yürütmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir
çevre bırakmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI POLİTİKASI
COVTEX FEİZY Halı ve çalışanlarının ortak başarıları, müşterilerinin ve
tedarikçilerinin de karşılıklı ortak evrensel değerlere uygun ilişkiler
geliştirebilmesi ve sürdürebilmesi amacı ile oluşturulmuş ve COVTEX
FEİZY Halı Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.
“İlkeli davranmak” COVTEX FEİZY Halının faaliyetlerinde temel
politikadır. Firma, tüm müşterilerine, tedarikçilerine ve çalışanlarına aynı
standartta, eşit mesafede durmayı olmazsa olmaz bir yükümlülük olarak
görür, bunu varoluşunun ve gelişiminin nedeni sayar.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Sağlıklı ve bilinçli bir toplumun oluşmasında sosyal sorumluluk bilinci ile
COVTEX FEİZY Halı ulusal ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Müşteri ihtiyaçları, ulusal ve uluslararası standartlar, yasa ve
mevzuatlara uyum ile beklentileri hammadde tedarikinden müşteriye

ulaşmasına kadar olan tüm süreçte ürünün yasallığı, güvenliği ve
kalitesini

sağlamak,

sürekli

ve

etkin

eğitimlerle

destekleyerek

gelişimimizi devam ettirmek COVTEX FEİZY Halının temel ürün
güvenliği politikasıdır.

EĞİTİM POLİTİKASI
COVTEX FEİZY HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ nin faaliyet gösterdiği Halıiplik üretimi sektörü başta olmak üzere, tüm dünyada hızlı bir değişim
ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak
uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle,
her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli
şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi / Şirket Dışı eğitim planları
yapılıp uygulamaktadır.

