
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Doküman No Yayınlama Tarihi Revizyon Tarihi/No Sayfa No
P.01             20.08.2012 05.07.2021/02 1/3

Üretimimizde gıda güvenliği ile ilgili tüm girdi ve süreçleri tanımlayarak karşılaşabileceğimiz
tehlikelerin kaynağında yok edilerek hammadde ve malzeme kabulünden müşterilerimize 
ulaşana kadar tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlamak öncelikli 
hedefimizdir.

Fiziksel ve kimyasal açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye 
sokmayacak ürünlerin üretilmesini sağlamaktayız. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi 
sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar sağlamaktayız. Bununla ilgili her türlü iç ve dış 
iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütmekteyiz.

Merkez mutfağımızdan başlayan ve tüm bayi ve franceheslarımızı kapsayan kontrollü gıda 
üretimi ve müşteri memnuniyeti politikamızı geliştirmek ve devamını sağlamak için üstün 
çaba harcamaktayız.

Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatları ve yasalar çerçevesinde  maksimum  verimlilikte 
ve zamanında yeni ürün gelişimini sağlayarak, daha çok çeşitle daha çok kitleye hitap edecek 
ürünleri üretmekteyiz.

 Malzeme kabulünden son ürün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerde ilgili ulusal ve 
uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği 
Standartlarına, Helal üretim koşullarına ve sağlık kurallarına ve otantisiteye uygun 
ürün üretmek,

 Dünyadaki güncel Gıda Güvenliği risklerini (Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, 
Alerjen, GDO vb.) takip etmek ve risk değerlendirmelerine göre gerekli önlemleri 
alarak ürün üretmek,

 İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamaları şartlarını sağlamak,
 Teknolojik Gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak,
 Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini 

sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek,
 Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak 

karşılamak politikalarımızdır.
 Personel eğitimlerine çok önem vermekteyiz. Kendi içimizde sıklıkla eğitimler 

planladığımız gibi Tarım İl/İlçe Müdürlüğü destekli eğitimler de planlamaktayız.

                        AYHAN GÜNER
                                                                                                   

GENEL MÜDÜR
      05.07.2021
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