KALİTE POLİTİKAMIZ

Güngör Plastik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. vizyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerinde tedarikçileri, taşeronları, sahip
olduğu ve benimsemiş olduğu ulusal ve uluslararası standartları, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri, bulunduğu
lokasyondaki çevre sakinleri ve ilgili yasal mercileri göz önüne alarak endüstriyel ambalajların ve aksesuarlarının
geliştirilmesini, üretimini, satışını ve nakliyesini gerçekleştirirken, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla makine,
kalıp, makine yedek parçalarının tasarım ve bakımını gerçekleştirmektedir.
Kalite geliştirmenin asla sona ermeyeceğinin bilinci ile;
 Müşteri istek ve şikâyetlerini tespit edip değerlendirerek, ürünlerimizi en iyi kalitede ve zamanında
müşterilerimize ulaştırmak;
 Verimliliği arttıran, kaliteyi yükselten, maliyeti düşüren teknolojileri kullanmak;
 Müşteri memnuniyetinin ana koşulunun kaliteli girdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle,
tedarikçilerimizi kalite seviyelerini yükseltmeleri için teşvik etmek;

İnsan sağlığını ön planda tutarak;
 Ürün güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için ürün güvenliği yönetim sistem, gerekliliklerini tüm
çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek;
 Ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak;
 Ürün güvenliği zincirindeki tüm süreçlerimizdeki riskleri önceden belirlemek ve riskleri en az düzeye indirecek
önlemleri almak ve uygulamak;
 Tüm süreçlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmek;
 Sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda, ulusal-uluslararası mevzuat şartlarına uygun sağlıklı ve güvenilir
ürünler sunmak;

Ürünlerimizin daha güvenilir olması için;







Üretim bölgelerinde, depolarda yüzük, takı vb. mücevherat kullanmamak;
Üretim bölgesi ve depolarda gereksiz, kırılabilir plastik veya cam bulundurmamak;
Cam kullanılması zorunlu ise film kaplayarak koruma altına almak, düzenli olarak kontrol etmek;
Önemli, bulaşıcı bir hastalığı olan personel iyileşinceye kadar üretim alanlarında, depolarda çalıştırmamak;
Üretim alanlarında, depolarda herhangi bir şey yememek, içmemek (sakız ve tütün çiğnemek dahil)
Kesici aletlerin üretim alanlarında, depolarda kullanımını düzenli olarak kontrol etmek;

 Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım olarak şirket ve birim hedeflerine ulaşmak,
 İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları
belirlemek, düzenli olarak yapılan Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ile kalite, çevre ve İSG konularındaki
hedeflerimizi takip etmek, değerlendirmek, güncellemek,
 Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet
edebilecek seviyeye yükseltilmek,
 Tüm çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve ilgili taraflar yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik
ve davranışsal yetkinlikleri artıracak Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, ürün ve gıda güvenliği ile
birlikte bütünleşik bir şekilde yönetecek şekilde eğitimler faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmek,
 Endüstriyel ambalaj sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak,
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 Bu konularda en azından yürürlükte olan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve BRC/IoP standartlarına, T.C.
mevzuat ve yönetmeliklerine uymak;
 Yeni yatırımlar planlarken çevre boyutlarını ve iş sağlığı güvenliği risklerini göz önüne almak;
 Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı tüm imkânlarımızı kullanarak sürekli iyileştirmek, gözden
geçirmek, güncellemek;
 Bu politikamızın tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve taşeronlarımızın tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.
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