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● Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde
ÇEVRE, İSG, GIDA GÜVENLİĞİ ve KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ’ne uygun hale getirmek ve
etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını,
karlılığını, rekabet gücünü,  risk kontrolünü artırmaktır.

● Yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini
ÇEVRE,İSG, GIDA GÜVENLİĞİ ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılarız.

● Çağdaş yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket
eder, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız. Çalışanlarımız bizim için değerlidir.

● Bugüne kadar yaptığımız ve ileride yapacağımız tüm işlerde, işin kaliteli, ilk defada, zamanında ve
her zaman doğrusunu yapma arzusuyla çalışırız.

● Her türlü hizmet faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve
faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,kendimizin
ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç
aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya çalışırız.

● İlgili tarafların çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunuruz.

● Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri
dönüştürülmesini , değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız.

● Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışırız.

● İSG ve Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışırız.

● Müşterilerimize ve çalışanlarımıza tüketilmek üzere sunulan gıdaların güvenirliğini sürekli kontrol
altında tutarak lezzet ve kalite dengesini güvenli gıda ile bağdaştırmak üzere, kurmuş olduğumuz
GIDA GÜVENLİĞİ Sistemimizi tüm kuralları ile uygular ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek
üzere çalışırız.

● İşletmemizin GIDA GÜVENLİĞİ Sistemi dahilinde; gıda maddelerinin satın alınmasından itibaren
müşteri ve çalışanların tüketimine sunuluncaya kadar oluşabilecek tüm potansiyel tehlikeler
saptayarak, belirlediğimiz kritik noktalarını zaman, sıcaklık ve görsel muayene ölçümleri ile
eğitilmiş personel tarafından sürekli kontrol altında tutarız.

● Kuruluşumuz bünyesinde gıda güvenliği ile ilgili tüm çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin artırılması
amacı ile eğitimler planlar ve uygularız.

● Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek varlığımızın nedeni olan müşterilerimizin
sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazlasını verebilmek amacı ile yenilikleri işletmemizde
uygularız.
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● Çalışan personel, mevcut GIDA GÜVENLİĞİ Sistemi uygulamalarına riayet ederek Ürün Güvenliği
Politikamızın uygulanmasında bizzat görev alır ve son ürünlerimizin politikamızla uyumlu olması
amacı ile Yönetim ile birlikte çalışır.

ÇEVRE, İSG, M.Memnuniyet GIDA GÜVENLİĞİ ve Kalite politikamız Doküman Kontrolü Prosedürü’nde
belirtildiği şekilde çalışanlara duyurulur ve çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanır. Yönetimin Gözden
Geçirmesi Prosedürü’ne uygun olarak yapılan toplantılarda belli periyotlarda Şirket Müdürü tarafından
değerlendirilerek gerekli ise güncelleştirilir.

Kalite Çevre ve İSG Politikamızdır.

Genel Müdür


