AJİNOMOTO İSTANBUL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ENTEGRE KALİTE-GIDA GÜVENLİĞİ-İSG-ÇEVRE POLİTİKASI
EK DOKÜMANIDIR

Ajinomoto İstanbul Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (AIS) üst yönetimi, Ajinomoto Co., Inc. Japonya tarafından
tüm dünyada kullanılan entegre Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Politikaları`na ek
olarak aşağıdaki politikaları oluşturmuş olup kendisine bağlı lokasyonlarda uygulamakta ve sürekliliğini
sağlamaktadır.
1. Güzelbahçe fabrikamızda üretmekte olduğumuz toz gıda grupları (çorba, bulyon, çeşni ve tatlı
çeşitleri), Eskişehir fabrikamızda üretmekte olduğumuz sirke, sos, vb. sıvı gıda grupları ve
Kemalpaşa fabrikamızda üretmekte olduğumuz turşu çeşitleri ile ülkemizdeki ve ihracat
yaptığımız tüm ülkelerdeki müşterilerimizi üstün kaliteli, sağlıklı ve güvenilir gıdalar ile
buluşturmayı, ve bunu yaparken de; çevreye duyarlı ve çalışanlarının güvenliğini en ön planda
tutan bir şirket olmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda KYS, GGYS, İSGYS ve ÇYS* ile
ilgili hedeflerimizi oluştururuz.
2. Ülkemizde ve ihracat yaptığımız tüm ülkelerde, portföyümüzde bulunan ürün grupları
bakımından lider üretici firma olma hedefiyle çalışmaktayız.
3. Yukarıda belirtilen hedeflerimize ulaşabilmek için; üretim tesislerimizde ve dağıtım
kanallarımızda uygulanabilir tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt ederiz. Bunu sağlarken,
gerekli iç ve dış iletişimin AIS ilgili birimleri tarafından yürütülmesini garanti ederiz.
4. AIS üst yönetimi olarak; ilgili lokasyonlarımızda uygulamakta olduğumuz Kalite, Gıda Güvenliği,
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre yönetim sistemlerinin performansının arttırılmasını ve sürekli
iyileştirilmesini taahhüt ederiz.
5. AIS üst yönetimi olarak; yasal ve düzenleyici gereklilikler ve gıda güvenliğine ilişkin müşteriyle
üzerinde anlaşılan gereklilikler dâhil olmak üzere, geçerli gıda güvenliği gerekliliklerinin
karşılanmasına ve buna ilişkin yetkinliğin sağlanmasına yönelik bağlılık göstermeyi taahhüt
ederiz.
6. AIS üst yönetimi olarak; tüm lokasyonlarımızda kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için
gerekli faaliyetlerin yürütülmesini ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere istinaden ortaya çıkan
uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini taahhüt ederiz.

Sinan ALTUN
İcra Kurulu Başkanı

* KYS: Kalite Yönetim Sistemi
GGYS: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
İSGYS: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ÇYS: Çevre Yönetim Sistemi
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