PNS PENDİK NİŞASTA SANAYİ A.Ş.
KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

POLİTİKAMIZ
“Önlem Almak Tedavi Etmekten Her Zaman Daha İyidir”
Nişasta, glikoz şurupları, fruktoz şurupları ve mısır yan ürünlerini üretirken; müşterilerimizin gereksinimlerini doğru tespit
ederek, bu gereksinimler doğrultusunda, % 100 müşteri memnuniyetini sağlamak temel hedefiyle,
Kendi sektörümüzde yenilikçi, rekabetçi ve özgün ürünleri;
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Kaliteli, gıda güvenliğine uygun olarak ve ürün otantisitesini sağlayarak,
Çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak,
İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek,
Enerji performansımızı iyileştirerek,

Üretmeyi, satmayı ve tedarik zinciri boyunca müşterilerimize güvenle ulaşmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

İlkelerimiz & Amaçlarımız
• Mevzuata Uygunluk: Ürün kalitesi, gıda güvenliği ve savunması, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve/veya
uluslararası yasalara, ayrıca satış yapılan ülkelerin yasal gerekliliklerine taviz vermeden uyarız. Enerji kullanımı, tüketimi ve
verimliği konusunda yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

• Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunması: Faaliyetlerimizi çevreyle barışık olarak yürütürüz. Toprak, hava, su, gürültü
kirliliklerini önlemek, doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltmak üzere, çevreye olan etkilerimizin kontrolünü, çalışma ve
üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Atıklarımızı azaltarak geri dönüşümünü veya güvenli şekilde
bertarafını sağlarız. Yeni tasarımlarımızda ve satın alınan ürünlerimizde enerji performansının iyileştirilmesini gözetiriz.
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: İş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltacak ve önleyecek şekilde sağlıklı ve güvenli iş ve
çalışma ortamları sağlarız.
• Kültür Oluşturma & Tecrübe Aktarımı: Tüm faaliyetlerimizde; kalite, gıda güvenliği ve savunması sürekliliğinin sağlanması ve
geliştirilmesi, çevreye olan etkilerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliğinin, enerji performansı iyileştirme kültürünün her
seviyede arttırılması için yönetim, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte bireysel sorumluluk bilincini bir kültür olarak
benimseyip, yerleştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz şirket kültürümüzü, bilgi ve tecrübe
aktarımı yoluyla zenginleştirerek, sürekli kılmak için çalışırız.
• Sürekli İyileştirme: Kalite, gıda güvenliği ve savunması, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performansımızı arttırmak
ve ürün kalitemizi geliştirmek için, kurumsal ve teknolojik yeniliklerle; ürünlerimizi, süreçlerimizi, çalışanlarımızın yetkinliğini
ve çalışma ortamımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Maliyetlerimizi ve fireler, atıklar, ürün iadeleri, müşteri şikâyetleri,
arızalar, acil durumlar, iş kazaları ve fazla mesai kaynaklı kalite maliyetlerini azaltmak için çalışırız. Entegre yönetim sistemi
faaliyetlerimizi risk bazlı bir yaklaşım ile yürütürüz. Enerji verimliliği hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve
kaynakları sağlarız.
• Çalışan Memnuniyeti ve Müşteri Odaklılık: Şirket yönetimimiz, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve hissedarlarımızı her zaman
memnun etmeyi ve onların yüzünü güldürmeyi hedefler. Bu amaca ulaşmak için organizasyonumuzu geliştirir, güçlendirir ve
tüm entegre yönetim sistemimize liderlik eder. İnsan ve çalışan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel
özelliklerine saygı duyulan güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Kurumsal Değerlerimiz
❖ MÜŞTERİ ÖNCELİĞİMİZDİR
❖ KALİTEDE BİRİNCİYİZ
❖ REKABETÇİYİZ
❖ HEP BERABER BAŞARIRIZ
❖ SONUCA ODAKLIYIZ
❖ GÜCÜMÜZÜ DEĞİŞİMDEN ALIRIZ
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