Ajinomoto Grup
Entegre Kalite – Gıda Güvenliği – İş Sağlığı ve
Güvenliği – Çevre Politikası
KALİTE POLİTİKASI :
Felsefemiz:
Güvenli, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile, daha iyi bir
yaşam için tüm dünyaya katkıda bulunuruz.
Politikalar:
1. Müşterilerimizin istekleri bizim için çok önemlidir; ürün ve
hizmetlerimizle, müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışırız.
2. Müşterilerimizle aktif şekilde bilgi paylaşımında bulunuruz ve
güvenilirliğimizi sürekli artırırız.
3. Detaylı araştırmalar yaparak kalite ve güvenlikten ödün vermeyiz,
geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere tam uyum sağlarız, her zaman
tutarlı ve aynı kalitede ürün ve hizmet sunarız.
4. Uluslararası ISO* standartları tarafından çerçevesi belirlenen
gerekliliklere dayanarak oluşturduğumuz Ajinomoto Kalite Güvence
Sistemi (ASQUA**) uygulamalarıyla kalitemizi güvence altına alırız.
5. Yönetimimizin liderliği doğrultusunda, ar-ge, üretim, satış, dağıtım ve
verilen hizmetler dahil olmak üzere, tüm birimlerde her seviyedeki tüm
çalışanlarımız güvenli, yüksek kalitede ürün ve hizmet için en yüksek
çabayı sarf eder.

* ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış, ilgili standartlar bütünü.
** ASQUA: Ajinomoto System of Quality Assurance. Ajinomoto Kalite Güvence Sistemi. Ajinomoto markasını koruyacak spesifik kalite
standartları da dahil olmak üzere, ISO standartlarına dayanan kalite güvence sistemi.
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GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI :
Ajinomoto Grup`un kuruluşundan beri, müşterilerimize öncelik verirken,
gıda güvenliği için de çalışmalarımıza devam ettik. Bunu yaparken,
müşterilerimizce, gıda güvenliği için girişimler yürüten vicdanlı bir şirket
olarak tanınmaktayız, ve “Ajinomoto Markası” ürünlerinin güvenliği
açısından güven kazanmıştır. Tüm dünya çapında müşterilerimizin daha
iyi yaşamalarına katkı sağlamadaki çabalarımız devam edecektir.
Politikalar:
1. Müşterilerimizin taleplerini dikkate alıyor ve onların memnuniyetlerini
karşılayan güvenli ürün ve servisler sunuyoruz.
2. Müşterilerimize gıda güvenliği hakkında aktif olarak doğru bilgi sağlıyor
ve güvenilirliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
3. Detaylı araştırmalar yaparak gıda güvenliğinden ödün vermeyiz, geçerli
tüm kanun ve yönetmeliklere tam uyum sağlarız.
4. Uluslararası ISO* standartları tarafından çerçevesi belirlenen
gerekliliklere dayanarak oluşturduğumuz Ajinomoto Kalite Güvence
Sistemi (ASQUA**) uygulamalarıyla gıda güvenliğini güvence altına alırız.
5. Yönetimimizin liderliği doğrultusunda, ar-ge, üretim, satış, dağıtım ve
verilen hizmetler dahil olmak üzere, tüm birimlerde her seviyedeki tüm
çalışanlarımız güvenli ürün ve hizmet için en yüksek çabayı sarf eder.

* ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış, ilgili standartlar bütünü.
** ASQUA: Ajinomoto System of Quality Assurance. Ajinomoto Kalite Güvence Sistemi. Ajinomoto markasını koruyacak spesifik
kalite standartları da dahil olmak üzere, ISO standartlarına dayanan kalite güvence sistemi.
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI :
Her bireyin ve çalışma alanının iş sağlığı ve güvenliğine, kurumsal
faaliyetlerimizin en önemli öğelerinden biri olarak saygı duyarız.
1. “Güvenlik birincil önceliğimiz olmalıdır” prensibine dayanarak
hareket ederiz.
2. Üst yönetimimizin liderliği doğrultusunda, her bir çalışanımız ile,
sağlam bir iş güvenliği kültürü oluşturur ve geliştiririz.
3. Geçerli tüm kanunlara, yönetmeliklere ve işletme içi kurallara uyarız.
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi altında, potansiyel riskleri
tanımlayarak, risklerin kökenini değerlendirerek ve yönetim
kaynaklarını kullanarak, potansiyel risklerin azaltılmasını ve ortadan
kaldırılmasını sağlarız.
5. Acil durumda ve/veya afet durumunda, hasarı önlemek ve azaltmak
için kurumsal sistemi ve afet tatbikatlarını güçlendirir, afete müdahale
hızını artırırız.
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ÇEVRE POLİTİKASI :
Sürdürülebilir “Geri Dönüşüm Odaklı” bir toplum için, müşterilerimiz ve
tüm toplum ile birlikte dünya üzerinde uyum içinde bir yaşama katkıda
bulunuruz.
1. Ürünlerimizin yaşam döngüsü süresince oluşan ve küresel ısınmaya
sebep olan emisyonları azaltarak, dünyamızın absorbe edebileceği
kadar düşük karbon salınımlı bir ortam yaratılmasına katkıda bulunuruz.
2. Ekosistem ve bio-çeşitlilik dahil olmak üzere doğal çevrenin ve gıda
kaynaklarının korunmasına; gelecek nesiller için su kaynaklarının
korunmasına katkıda bulunuruz.
3. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca oluşan atıkların azaltılmasını
ve 3R (Reduce/çıkan atık miktarını azalt, Reuse/tekrar kullanılabilir
malzemeler kullan ve Recycle/geri dönüştür) uygulaması ile kaynakların
maksimum verimlilikte kullanımını sağlarız.
4. Geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyarız.
5. Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarımız ile, çevre ile ilgili
problemleri önlemek için çalışır, çevre ile ilgili iyileştirmeleri
destekleriz.
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