KALİTE POLİTİKASI
Konfida’nın vizyonu doğrultusunda, güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak müşteri
beklentilerini karşılamak ve %100 müşteri memnuniyeti sağlamak asıl hedefimizdir.
Bu hedefe ulaşırken temel ilkelerimiz;
❖ Ürün kalitesini ve süreçlerimizdeki üretkenliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek
seviyede tutabilmek için, ‘sürekli gelişim’ yaklaşımını desteklemek ve yenilikleri takip
etmek,

❖ Kalite sistemini, sürekli gözlemleyerek ve kontrol ederek süreç performansını en üst
düzeyde tutmaya yönelik çalışmak,

❖ Kalite mükemmelliğinin; tanımlama, dokümantasyon, gözlem ve sürekli geliştirme ile
sağlanabileceğinin bilincinde olmak,

❖ Ürettiğimiz tüm ürünlerin kalitesinden sorumlu olduğumuzun bilinciyle, üretim
kapasitemizi en verimli şartlarda kullanarak, sürekliliği sağlamayı kendimize amaç
edinmek,

❖ Uluslararası standartlara uygun bir kalite yönetim sisteminin, şirketimizin amaç ve
hedefleri doğrultusunda, etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
❖ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni özdenetim süreci ile sürekli denetleyerek ve
gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek, şirketimizdeki her sürecin ISO 9001
standardına uyumluluğunu kontrol etmek ve sağlamak.

Hedefimiz, yukarıda tanımlanan her bir noktayı kendine ilke edinmiş çalışanları ile birlikte;
müşterilerine, tedarikçilerine, yardımcı firmalarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını
eksiksiz yerine getiren ve bunu başarırken, sektöründe en iyisi olmak için daima çalışan bir şirket
olmaktır.
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ÇEVRE POLİTİKASI
Kağıt sektöründe faaliyet gösteren KONFİDA Ambalaj için Çevre Politikası, beklenti ve
ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına
değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep eden bir tüketici gözüyle değerlendirerek, faaliyetlerini
sürdürmektir.
Bu amaçla KONFİDA Ambalaj;

❖ Yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
❖ Ürün ve prosesler ile ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği
kaynağında önlemeyi,
❖ Enerji ve su sarfiyatlarını azaltıcı tedbirler almayı ve her yıl oluşturulan hedeflerle
sürdürülebilir gelişme sağlamayı,
❖ Atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı
olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
❖ Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel
sorumluluk kazandırmak için eğitimler düzenlemeyi,
❖ Hedefler koyarak, sürekli iyileşmeleri desteklemeyi ve takip etmeyi,
❖ Prosesler sonucunda ortaya çıkan atıkları çevreye zarar vermeden ve korumayı sağlayarak
bertaraf etmeyi,
❖ İklim değişikliği konularında üstüne düşen değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri yapmayı,
❖ Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerine ulaşmak için yönetimin de desteğini alarak periyodik
gözden geçirmeler yapmayı taahhüt etmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kağıt sektöründe yürüttüğü faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eden
KONFİDA Ambalaj yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek; çalışanları, taşeronları ve
ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamak üzere altyapı oluşturmayı ve meydana gelebilecek
olası bir iş kazası riskini en aza indirgemeyi İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak benimsemiştir.
Bu yolda kendi risklerimizi kontrol etmek ve performansımızı iyileştirmeyi sağlamak amacıyla üst
düzey yöneticilerin de dahil olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş ve kurul
toplantılarında çalışanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır. Tüm çalışanların
katılımının sağlanması için İşçi Temsilcileri kurullarda yer alırken, Öneri sistemi sayesinde
çalışanların fikirlerini hayata geçirme imkanları oluşturulmuştur.
Bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme
yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir.
KONFİDA Ambalaj İş Sağlığı ve Güvenliğinin kuruluşumuz çalışanları ve taşeronlarımız tarafından
benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi
bilgilendirmelerini yaparak, iş kazalarını ve iş hastalıklarını önlemeyi yönetimin de desteğini
taahhüt etmiştir.
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