ONAN ve ONAN S.U. FROZEN FOODS LTD. KALİTE
POLİTİKASI
Onan Ltd. olarak,
• Halkımıza dunyanın çeşitli yerlerinden kaliteli kuru gıda ürünleri, soğuk zincirli gıda
ürünleri, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ürünleri saglıklı ve duzenlı bır sekılde
sunmak
• Yasal gereklere uyup, müşteri isteklerini önde tutarak, halkımıza dunyanın çeşitli
yerlerinden kaliteli, farklı yada adada bulunmayan ürünleri saglıklı ve uygun fiyata
ulaştırarak ithalat firmaları arasında lider olmak
•

Kuru gıda ürünleri, soğuk zincirli gıda ürünleri, içecek ve temizlik malzemeleri
dağıtımında ilgili yasal gereklere uymayı,

•

Müşteri istek ve görüşlerini her zaman göz önünde tutarak gıda zinciri içerisinde
sağlıklı ve hijyenik ürünler ve kaliteli hizmet sunmayı,

•

Faaliyetlerimizin her aşamasında; ürünlerin alımında ve sevk aşamasında HACCP,
ISO 9001:2015 ve Codex Alimantarius gereksinimleri uygulamayı,

•

Gıda dağıtımı ile ilgili mevzuatlara uyarak, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını
sağlamayı,

•

Faaliyetlerimiz sırasında iç ve dış iletişimin sürekliliğini ve etkinliği sağlamayı,

•

Tüm kritik kontrol noktalarını sürekli ve etkin bir şekilde izleyerek kontrol altında
tutmayı ve gıda güvenlik risklerini azaltmayı,

•

Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını analiz etmeyi,

•

Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için amaçlar oluşturmayı ve bunları
izlemeyi,

•

Çalışanların kişisel yeteneklerini geliştirmek, onlardan en etkin biçimde yararlanmak
amacı ile sürekli eğitimden geçmelerini ve çalışanlarına işlerini daha kusursuz
yapmalarını sağlayacak çalışma koşullarını, teşvikleri ve eğitimi sağlamayı,

•

Faaliyetlerimizi analiz ederek atık miktarını azaltmayı,

•

Kalite politikamızın ürün girişinden son tüketiciye kadar geçen
aşamalarda uygulanmasını ve kaliteyi geliştirmenin her çalışanımızın görevi olmasını
sağlamayı
Kalite Politikamız olarak benimser ve bu politikayı sürekli gözden geçirerek
iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Süleyman Ü. Onan
Direktör
15.05.2020

Onan S.Ü. (Frozen Foods) Ltd. olarak,
• Halkımıza dunyanın çeşitli yerlerinden kaliteli kuru gıda ürünleri, soğuk zincirli gıda
ürünleri, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ürünleri saglıklı ve duzenlı bır sekılde
sunmak
• Yasal gereklere uyup, müşteri isteklerini önde tutarak, halkımıza dunyanın çeşitli
yerlerinden kaliteli, farklı yada adada bulunmayan ürünleri saglıklı ve uygun fiyata
ulaştırarak ithalat firmaları arasında lider olmak
•

Dondurulmuş gıda ürünleri üretimi ve dağıtımında ilgili yasal gereklere uymayı,

•

Müşteri istek ve görüşlerini her zaman göz önünde tutarak gıda zinciri içerisinde
sağlıklı ve hijyenik ürünler üretmeyi ve kaliteli hizmet sunmayı,

•

Faaliyetlerimizin

her

aşamasında;

hammadde

alımında,

üretim

aşamasında HACCP, ISO 9001:2015 ve Codex Alimantarius

ve

sevkiyat

gereksinimleri

uygulamayı,
•

Gıda üretimi ve satışı ile ilgili mevzuatlara uyarak, insan sağlığı ve çevrenin
korunmasını sağlamayı, Gıda Kodeksine uygun hammedde almayı ve ürün üretmeyi,

•

Üretimimizde yenilikçi olmayı, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,

•

Sektörde bulunmayan yeni tatları piyasaya sunmayı,

•

Faaliyetlerimiz sırasında iç ve dış iletişimin sürekliliğini ve etkinliği sağlamayı,

•

Tüm kritik kontrol noktalarını sürekli ve etkin bir şekilde izlemeyi ve kontrol altında
tutmayı, gıda güvenlik risklerini azaltmayı,

•

Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını analiz etmeyi,

•

Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek için amaçlar koymayı ve bunları
İzlemeyi,

•

Çalışanların kişisel yeteneklerini geliştirmek, onlardan en etkin biçimde yararlanmak
amacı ile sürekli eğitimden geçmelerini ve çalışanlarına işlerini daha kusursuz
yapmalarını sağlayacak çalışma koşullarını ve teşvikleri sağlamayı,

•

Kalite politikamızın hammadde girişinden son tüketiciye kadar geçen
aşamalarda uygulanmasını ve kaliteyi geliştirmenin her çalışanımızın görevi olmasını
sağlamayı,

Kalite Politikamız olarak benimser ve bu politikayı sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi
taahhüt ederiz.

Süleyman Ü. Onan
Direktör
15.05.2020
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