ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
Birincil Ambalaj ve/veya İkincil Ambalaj Sektöründe Ofset Baskılı Karton ve Oluklu Ambalaj Üreten şirketimizde;
Ürün kalitemiz, yetkin insan kaynağımız ve teknik destek hizmetlerimiz ile müşterilerimizin memnuniyetini
sağlamak,
Ulusal, uluslararası yasal mevzuatlarda bulunan ürün güvenliği gerekliliklerine uygun ve müşterilerimizin ürün
güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını karşılayan gıda ambalajı üretmek,
Yenilikçi, çevreci ve uygulanabilir şartlara yönelik tasarlanmış ürünlerimizle, müşteriye özel çözümlerimizle ve
tecrübeli uzman ekibimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak pazarlardaki rekabetçi güçlerini
arttırmak,
Verilere dayalı karar alma süreçlerimizle stratejik ve operasyonel risk ve fırsatlarımızı yönetmek,
Kendini sürekli geliştiren tedarikçilerimizle olan işbirliğimizi verimliliğe ve sürdürülebilir iş ortaklığına
dönüştürmek,
İnsana verdiğimiz değerin baş yansıması olarak çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza, sağlıklı ve güvenli bir ortam
sağlayarak iş güvenliği kültürünü tüm çalışmalarımızda benimsetmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
önlemek,
Çevreye verdiğimiz önemin bilinciyle çevreyi korumak, yasal ve diğer gerekliliklere uygun olarak tasarlanan
teknolojik sistemlerimizle çevreye verebileceğimiz her türlü etkiyi kontrol altında tutmak ve doğal kaynakların
etkin kullanımını iş birliği içerisinde sürdürmek,
Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi
en uygun değerde sunmak, bilginin güvenliğini sağlamak ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmak,
Sorumluluk, Performans ve Tutku temel taşları üzerine oluşturulmuş Etik kurallarımızın, çalışanlarımızca temsil
edilmesini ve uygulanmasını garanti altına almak,
“Müşterilerimizin seçiminin tedarikçisi olmak” için süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
Taahhüdümüzdür.

FUAT POLAT
GENEL MÜDÜR

Dok. No: PO-001/3 Yayın Tarihi: 06.02.2018

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS POLICY
In our Offset Printed, Cartonboard and Corrugated Primary and Secondary Packaging producer company, we aim
to;
Provide product quality, competent human resources and technical support services to ensure the satisfaction of
our customers,
Produce food packaging that meets the product safety requirements as per national, international legal
regulations and meets the needs of our customers for product safety,
Increase our customers’ competitiveness in the market by understanding their needs and expectations; providing
innovative and environmentally friendly products under applicable conditions, with our special solutions and our
experienced team,
To manage our strategic and operational risks and opportunities with our decision-making processes based on
data,
Transform our cooperation with our continuously improving suppliers into a productive and sustainable business
partnership,
Provide a healthy and safe environment for our employees and all our stakeholders as a reflection of the value we
give to people, to adopt the occupational safety culture in all our works, to prevent work accidents and
occupational diseases,
Protect the environment with the awareness of the importance we give to the environment, to control the
environmental impact we can give to our environment with our technological systems designed in accordance
with legal and other requirements,
Provide our products with the most appropriate value, to ensure the security of information and to carry out
activities in this scope, by managing with effective, efficient, innovative and sustainable development approaches,
Guarantee that our ethics guidelines on Responsibility, Performance and Passion are represented and
implemented by our employees,
Continuously improve our processes for "being the supplier of our customers' choice",
This is our Commitment.

FUAT POLAT
General Manager
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