
  

KALITE POLITIKASI  

MEL Şirketi aşağıdaki hususları öncelik edinerek kağıt ürünlerinin tasarlanması, üretilmesi ve 

ticareti faaliyetlerini yürütür:   

 müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun doğrultuda kendisini geliştirir  

 çevrenin korunmasına yönelik olarak gösterdiği hassasiyeti korurken, 

hedeflenmiş kalite ölçütlerine (standartlarına) sadık kalır ve  

 tüm ürünlerini Avrupa mevz  uatlarına ve ulusal mevzuatlara uygun şekilde 

üretir   

  

MEL yönetimi, uygulamakta olduğu bu kalite politikası ile üretmekte olduğu ürünlerin tüm 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefler ve 

yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerinde bu politikaya sadık kalır.  

Bu amaçlara yönelik olarak, şirketimiz bu hedeflere, ISO 9001: 2015 Uluslararası Kalite Yönetim 

Sistemi Standartlarına dayalı bir şekilde faaliyetlerini yürütür.   

MEL şirketi, üretmiş olduğu ürünlerinin güvenliğini ve hijyenini sağlamak için HACCP sistemi 

prensiplerini uygular ve Doğru Endüstriyel ve Hijyen Uygulamaları Kurallarına sadık kalır 

Şirketimiz Yönetimi, tüm çalışanların aktif katılımı ile tüm operasyonel aşamalarda olumlu 

performans göstermeyi, kalite güvencesi sağlamayı, kalite kontrollerini eksiksiz olarak yerine 

getirmeyi ve kaliteyi devamlı olarak iyileştirilmeyi taahhüt eder.  

Şirket Yönetimi, tüm faaliyetlerinin yürütülmesi esnasındaki tüm aşamalarda çalışanlarını ve iş 

ortaklarını kaliteyi bir üst çıtaya çıkarmaları konusunda yeterli çabayı göstermeleri için teşvik 

eder.   

  

MEL Şirketinin özel amaçları şunlardır:  

 Yurt içi ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma erişebilmek.  

 Müşteri memnuniyetini ölçmek, geliştirmek ve müşteri sağlığını garanti altına 

almak.  

 “Daha önceden fark edilmiş” uyumsuzlukları ortadan kaldırmak veya bunları en aza 

indirmek.  

 Talimatlara uygun ham madde ve yardımcı maddelerin kullanılmasını sağlamak.  

 Üretilen ürünlerin kalitesini her aşamada ölçmek ve takip etmek.   

 Özveriyi, yaratıcılığı, farkındalığı ve takım çalışmasını teşvik eden uygun bir çalışma 

ortamını sağlamak.  

 Şirketin sürekli gelişimine katkıda bulunabilmesi adına iyi eğitim almış ve deneyimli 

personeli istihdam etmek.  

 Bünyesinde bulunan mekanik gereçlerin etkinliğini iyileştirmek ve bunları 

geliştirmek.   

 Kaliteyi sürekli olarak geliştirmek ve verimliliği artırmak için yeni teknolojileri 

kademeli olarak benimsemek.  



MEL şirketi sağlık ve iş güvenliği konularında Yunanistan mevzuatlarına ve yerel mevzuatlara 

uygun şekilde hareket eder ve çevre dostudur. Yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek adına 

şirketimiz, hem Yönetim hem de tüm personel bazında, Kalite Sistemini sürekli olarak 

uygulamayı ve geliştirmeyi taahhüt eder.   
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