
  

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

Tüm paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım ile en iyi 

şekilde koruyarak, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha iyi bir yaşam için keşfedip, 

daima yenilikçi, lider bir gıda firması olma vizyonu çerçevesinde, ürünlerimizin geniş 

kitlelerce kullanıldığının bilinciyle sağlıklı ve güvenli ürünler üretmek için; 

 

 Yerel ve uluslararası gıda güvenliği mevzuat yükümlülüklerini yerine getirir ve 

müşteri şartlarına uygun ürünler üretiriz. 

 Gıda güvenliği ile ilgili konularda gıda zincirinde yer alan tüm kişilerle tedarikçilerle, 

müşterilerle ve ilgili birimlerle iç ve dış iletişimi etkin bir şekilde sürdürürüz. 

 Gıda güvenliği gerekliliklerine dair amaç ve hedeflerimizi belirler, sürekli gelişimi 

sağlamak için izleyerek takibini yapar ve periyodik olarak gözden geçiririz. 

Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanırız 

 Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek, mükemmelliği 

arayan liderlik anlayışımızla tüm çalışanlarımızın yaratıcılığı geliştirecek 

yaklaşımlarını cesaretlendirir ve gıda güvenliği ile ilgili bilgi ve beceri yeteneklerinin 

arttırılması yönünde, gıda güvenliği kültürünü ön planda tutan, sürekli eğitimler 

planlar ve uygularız. 

 Faaliyetlerimizi HACCP (kritik kontrol noktalarında tehlike analizi), GMP (iyi üretim 

ve hijyen uygulamaları) ve temizlik kurallarına uygun olarak yürütür ve gıda 

güvenliğinin ön şartı olarak kabul ederiz. 

 Hammaddeden başlayıp, ürünlerin işlenmesi ile devam eden ve müşteriye sunulana 

kadar ki tüm aşamalarda/süreçlerde gıda güvenliği ile ilgili tehlike oluşturabilecek 

olası tüm etkenlerin ve risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini işletmemizdeki 

bütün birimlerle sürekli kontrol altına alarak, üst düzeyde gıda güvenliği sağlarız 

 Gıda savunması ve taklit-tağşişe yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin 

alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlarız 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; varoluş sebebimiz olan 

müşterilerimizin sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazlasını sağlamak için 

gıda güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirir,  geliştirir ve etkinliğini artırırız.  

 Ürün/marka bütünlüğünü ve müşteri şikâyet, görüş ve isteklerini gözeterek, 

çalışanlarımızın işbirliği ile gıda güvenliğini uzun vadeli, karşılıklı iyi niyet ve 

dürüstlük esasına dayalı ilişkiler içerisinde sürdürerek, tedarikçilerimizin 

gelişmesine önderlik ederiz. 
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