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KALİTE POLİTİKAMIZ 

Gıda sektörü için ambalaj çözümleri üreten Orego 

Ambalaj, müşterilerini iş ortakları olarak görmekte ve 

onlara pazarda rekabet avantajı sağlayacak, göz alıcı, 

kullanışlı, güvenilir ve hijyenik ambalaj çözümleri 

sunmaktadır.  

Orego Ambalaj faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemi 

ışığında ve ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılayacak 

şekilde yürütmektedir. 

Orego Ambalaj Kalite politikası şu sözcüklerle 

özetlenebilir;  

• Kaliteli ve Hijyenik Ürün 

• Müşteri Memnuniyeti 

• Sürekli İyileştirme 

• Verimlilik 

• Nitelikli ve Deneyimli Çalışanlar  

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

Gıda sektörüne hizmet veren firmamız, gıda güvenliğini, 

gıda üreticisi bir firma gibi benimsemektedir.  

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Hijyen ve GMP 

prensiplerini uygulamaktayız.   

Amacımız,  

•    Hijyen yönetim sisteminin etkin sürekliliğini sağlamak, Gıda 

güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri eksiksiz karşılamak, 

• Güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi müşterilere sunarak 

müşteri memnuniyetini arttırmaktır.  

 

ALERJEN POLİTİKAMIZ 

Gıda sektörüne ambalaj üretimi ile hizmet veren firmamız, 

gıda üreticisi bir firma gibi gıda alerjenlerinin gıda 

güvenliğinde, önemli bir yeri olduğunu benimsemektedir.  

Amacımız,  

• Hammaddeden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar   

oluşacak alerjenler ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip 

yok etmek, 

• Alerjen yönetim sistemini alerjen çapraz bulaşmayı 

önleyecek şekilde oluşturmak,  

OUR QUALITY POLICY 

Orego Packaging, producing packaging solutions for the food 
industry, considers customers as business partners and offers 
them, competitive advantage in the market providing 
attractive, useful, reliable and hygienic packaging solutions. 

 

Orego Packaging conducts its operations in the view of its 

quality management system, and in compliance with all 

relevant legal requirements. 

Our quality policy can be summarized as; 

• Good quality and hygienic product 

• Customer Satisfaction 

• Sustainable Improvement 

• Efficiency 

• Qualified and experienced employees 

 

OUR FOOD SAFETY POLICY 

Our company serving in food sector, adopts food safety like                      
a food manufacturer. 

We apply hygiene and GMP principles with the contribution 

of all our employees 

Our Purpose; 

• To ensure the effective continuity of the hygiene 

management system, fully meet the legal requirements for 

food safety. 

• To increase customer satisfaction, by providing reliable and 

quality products to our customers. 

 

OUR ALLERGEN POLICY 

Our company, which serves the food sector with the 

production of packaging, adopts that food allergens have an 

important place in food safety like a food producer company. 

Our Purpose; 

• To determine and eliminate all risks related to allergens that 

may occur from raw materials and suppliers to consumers. 

 

• To create alergen to prevent cross-contamination with use the 

allergen management system 


