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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

KALİTE GÜVENCE EKİP LİDER KALİTE GÜVENCE EKİP LİDER KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ 

KONTROLSUZ KOPYADIR 
 

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz kırmızı et ve kanatlı eti hammaddeli et ve 

et ürünlerinin, su ürünlerinin, bitkisel ve süt bazlı ürünlerin ve unlu ürünlerin tasarımı, üretimi, depolanması, 
sevkiyatı ve laboratuvar hizmetleri alanlarında uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız aşağıdaki gibidir; 

          

 Faaliyet alanlarımıza ilişkin yasal ve diğer şartlara uymak ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, 

 Gıda güvenliğini sağlamak,  

 Müşteri memnuniyeti ve şartlarını sağlamak, 

 Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, 

ürünlerimizi en uygun değerde sunmak, 

 Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Yaşar Holding’in bir kuruluşu olarak, insana ve çevreye değer vermek,  

faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli 

kullanmak ve çevre kirliliğini önlemek, 

 Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın, eğitim ve iç–dış iletişim kanallarını kullanarak Entegre Yönetim 

Sistemimiz ve politikamız hakkında bilinçlenmeleri ve sistemin geliştirilmesi için katılımda bulunmalarını sağlamak, 

 Laboratuvarımıza iç ve dış müşterilerden ulaşan analiz taleplerini; bağımsız, tarafsız ve bilginin gizliliğine özen 

gösteren bir yaklaşımla, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun, hızlı, güvenilir ve doğru olarak karşılamak, 

 Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Laboratuvar, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk ve fırsatları analiz ederek değerlendirmek ve uygun 

koruyucu önlemlerle yöneterek süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler 

oluşturarak gerekli kaynakları temin etmek, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini analiz ederek azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak, işle ilgili yaralanmaları 

ve çalışanların sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, 

 Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol 

altına almak ve enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, bunun yanında alternatif enerji kaynakları 

araştırarak enerji performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

 Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek 

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak.        
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