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1. Kalite Ve Gıda Güvenliği Politikamız
Et ve et ürünleri sektörü başta olmak üzere gıda katkı maddesi üretimi ve paketlenmesi, kolojen ve fibrus kılıfların
shirtlenmesi , plastik (PA-LDPE) kılıfların baskı işlemi ile shirtlenmesi ve Pet folyo, Lamineli Pet folyo üretimleri yapan işletmemizde;
• Üretimi yapılan tüm ürünlerde hijyenik koşulları sağlamak ve kalitemizden hiçbir koşulda ödün vermemek
• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015, BRC PM & IFS FOOD standardı gerekliliklerini yerine getirmeyi ve
sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, memnuniyeti sağlamak, tüm çalışanlarımızın ortak çaba
ve gayretleri ile kaliteli ürünler üretmek,
• Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sektörde yüksek seviyede rekabet etmek ve Pazar payımızı arttırmak,
• Ürün güvenliği ve otantisitesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
• Kalite ve Gıda güvenliği global standartların şartlarını ve ulusal ve uluslar arası yasal mevzuatların takip etmek,
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek
seviyeye yükseltilmesi için her alanda sürekli gelişim felsefesini uygulamak
• Tüm alanlar ve prosesler için içeriden ve dışarıdan gelebilecek sabotaj tehlikelerine karşı önlemler almak
• Çalışanlarımızı eğitimler ile desteklemek, çalışma ortam ve koşullarını iyi takip etmek, çalışan sağlığı ve güvenliği için gerekli
önlemleri almak Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızdır.
2. İSG POLİTİKAMIZ
• İşletmemizde iş kazası yaşanmaması adına ülkemiz ve ulusal yasal gerekliliklerin sağlanması,
• Önce ‘’insan’’ mantığı ile gerek uygulama gerekse düşünce olarak proaktif bir yaklaşım ile ekip olarak sürece enderlik etmek,
3. ÇEVRE POLİTİKAMIZ
• Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında
tutarak, bu etkileri azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetlerini ‘Operasyonel İş
Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak için çaba harcamayı taahhüt etmek,
4. HELAL POLİTİKAMIZ
• Gelişen müşteri talepleri doğrultusunda ürünlerin Helal gerekliliklere uygun olarak üretilmesi konusunda azami gayret
göstermek,
• Helal gerekliliklerinin tamamını yerine getirerek bunu bir kültür haline getirip sürekliliğini sağlamak,
• Helal sürecinde işletme çatısı altında bulunan tüm çalışanların Helal konusunda eğitilmesi ve geliştirilmesini destekleyerek
Helal ürün üretme kültürü geliştirmek,
ELİTPAK AMBALAJ Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu
politikalar hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
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