Mayr-Melnhof Graphia Izmir Karton Sanayi ve Ticaret A.S. İşletme Politikası
Matris Organizasyonun Entegre Yönetim İlkeleri
"Vasat'ın tersi Mükemmel'dir" – MMGI’daki ilkemiz
BİZ, MMGI çalışanları, çalışanları, taahhüt ediyoruz:
•
•
•
•
•
•

Olağanüstü başarılara ulaşmak için "Perfect Factory"ye (Mükemmel Fabrika) özen göstermeye,
Müşteri taleplerine ve yasal , resmi yönetmeliğe uygun ve/veya daha üstün, kusursuz ürünlerin sağlam teslimi ve servis
hizmetleri (bu aynı zamanda ilgili diğer taraflar için de geçerlidir) ,
Müşteri memnuniyetini artıracak tüm olanakları araştırmaya ve desteklemeye,
Örgütsel yapımıza ve MM Packaging ve Business Unit Tobacco ile dünya çapındaki hedeflere bağlı olarak riskleri ve olanakları
öngörmek ve nitelemek,
Personel kaynaklarının en etkili şekilde kullanımı için, rekabet edilebilir bir çevrede değerli yöntemleri aktarmak ve
desteklemek,
Entegre Yönetim Sistemindeki Süreklilik, Yeterlik ve Verimliliğin kesintisiz bir şekilde geliştirilmesi.

Biz;
•
•

MM Grup'ta gelecek vadeden prensipleri ve çalışma yöntemlerini, çevremizde sorumluluk sahibi girişimciliği
ve Enerji etkinliğimizin optimizasyonunu desteklemeyi taahhüt ediyoruz;
• İşlem ve faaliyetlerimiz daima denetlenmekte, değerlendirilmekte ve kesintisiz geliştirilmektedir.
• MMP International sorumluluğu altında, CDP (Carbon Foot-print), evvelce "Carbon Disclosure Program" ve /veya
diğer benzer Global Birliklerin katılımcısıyız (örn. Ecovadis ve Product Live Cycle, vb.)

Mesleğe ilişkin Sağlık & Güvenlik 'te kişisel standarda dikkat edilmektedir. Personelin enerjisini koruyacak
ve sistematik şekilde Sağlık & Güvenlik çerçevesinde etkinliğini geliştirecek, düzenli eğitimler gibi uygun ve
yararlı tedbirler entegre edilmiştir.
Biz, iş ortaklarımızla etkileşim , sinerji ve sıkı işbirliği kuruyoruz. Biz, her daim ortaklarımızın taleplerini
kendi taleplerimizin önünde tutmaya gayret ediyoruz. DIN ISO 26000:2011 hükümleri gereğince Matris
Organizasyon içerisinde sosyal, sorumluluk sahibi bir birliktelik üstlenmekteyiz. Global High Level Structure
(HLS) tatbiki ile biz , kesintisiz gelişimleri, aynı şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinde uygunluk, yeterlilik ve
verimlilik temin etmekteyiz:
•
•
•
•
•
•
•

Kalite Yönetimi anlaşması DIN EN ISO 9001:2015 uyarınca
Çevre Yönetimi anlaşması DIN EN ISO 14001:2015 uyarınca
İş Güvenliği Yönetimi anlaşması OHSAS 18001:2007 uyarınca
Enerji Yönetimi anlaşması DIN EN ISO 50001:2011 uyarınca
Ürün Güvenliği ve Hijyen Yönetimi anlaşması BRC Packaging Rev.5 / EN 15593:2008 uyarınca
FSC/PEFC Ürün zinciri ve Orman Sertifikasyon Sistemlerinin tasdiki için Program
Usulüne uygun üretim yöntemi ECMA GMP prensipleri uyarınca ve EU-Kararnamesi 1935/2004

Her bir lokasyon için işbu İşletme
Politikasının içeriğinin
tüm Personel tarafından tanındığını,
tatbik edildiğini,
anlaşıldığını ve desteklendiğini temin
ederim.

Fuat Polat
MMGI – Genel Müdür

Yönetimin Gözden
Geçirilmesi sırasında bu
politika yıllık olarak tekrar
değerlendirilir/gözden
geçirilir.

İlke Pekesen
Yönetim Temsilcisi
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