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SELİ KAYNAK VE MEYVE SULARI İŞLETMELERİ SAN. TİC. A.Ş. kalite, çevre, gıda, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistem 

standart gerekliliklerine uygun teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine 

önem veren, hijyenik ve güvenilebilir gıda için müşteri taleplerine uyacağını taahhüd eden yönetim anlayışını 

benimseyecek ve uygulayacaktır. 

 

Bu amaçla bünyesinde, kalite, çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı kalarak ISO 

9001, ISO 14001 ,ISO 22000 ve ISO 45001 standartlarına uygun kalite,gıda, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim 

sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir. 

Alt yükleniciler de kanunların öngördüğü ISO 9001,ISO 14001,ISO 22000 ve ISO 45001 hükümleri, yöntem ve 

ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulayacaktır. 

Bu bağlamda Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği ve İsg Politikamız; 

 
 Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak,  

 Atık miktarını önlemek ve azaltmak,  

 Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçebilmek, 

 Hammadde kullanımında israfı önlemek,  

 Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak,  

 Çalışanlarımızın motivasyonunu, kalite, çevre, gıda güvenliği ve işçi sağlığı-iş güvenliği bilincini geliştirecek 

eğitim imkanlarını ve çalışma koşullarını sağlamak, 

 Ekipman ve iş araçları seçiminde çevreye duyarlı ve iş sağlığı-iş güvenliğine uygun malzeme seçimini 

sağlayacak,  

 Müşteri Memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek, 

 Yasal Şartlar ve Müşteri Şartları çerçevesinde kaynakları ve enerjiyi akılcı kullanarak çevre ve iş güvenliği bilincini 

arttırıcı tedbirler almak,  

 Tedarikçilerimize / Taşeronlarımıza yaptırdığımız işlerle ilgili gereklilikleri sürekli olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde 

iletmek, 

 Tüm çalışanlarımızın verilen eğitimlerle Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği ve İş Sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli 

gelişmelerini sağlamak, 

 Yatırım, proses ve ürünlerimizde Gıda-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışını ön planda tutmak,  

 “0” İş ve Çevre Kazası hedefini gerçekleştirmek, hiç olmazsa tehlikeleri kaynağında tespit ederek riskleri minimum’a 

indirmek, 

 Üstün hizmet anlayışı içerisinde tüm sağlık ve hijyen kurallarına uygun hizmet sağlamak,  

 

Yönetimimiz, kalite yönetim sistemimizin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir. 

Çalışanlarımızın da ellerinden gelenin en iyisini yaparak, ortak başarımız için çalışacağına inancımız tamdır.  
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