SÜTAŞ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Sütaş A.Ş. sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonu ile, ürünlerinin doğallığını ve lezzetini güvence
altına almak için tüm süreci "Çiftlikten Sofralara" iş modeli ile yönetmektedir. Bu kapsamda, tedarik ve
dağıtım zincirinin bütününde kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemlerini içeren
entegre bir yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı, etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
ilgili yönetim sistemlerinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, şirketi
ilgilendiren uluslararası ve ulusal tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı, ayrıca, faaliyetlerinin ve
ürünlerinin yönetim sistemlerine etkenlerini belirlemeyi ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar
oluşturmayı taahhüt etmiştir.
Bu taahhütlerden yola çıkarak, Sütaş AŞ;
-

Ürün ve proseslerinde, ilgili tüm yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak;
ürüne, çevreye ve çalışanlarına olan etkileri önceden tespit etmek, olası riskleri ortadan kaldıracak
veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmak,

-

Faaliyetlerinin yönetiminde ortaya koyduğu kalite iddiasını hayata geçiren, destekleyen ve ileriye
taşıyan çalışanlarının gelişimine kaynak ayırmak, her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış
açısı ile ilerleyebilmeleri için uygun ortam yaratmak,

-

Çalışanları, müşterileri, tüketicileri, tedarikçileri, hissedarları, kamu, çevre ve toplumdan oluşan
paydaşlarının istek ve beklentilerini, şeffaflık ilkesi ile karşılanmasını sağlamak,

-

Yenilenebilir / alternatif enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak,

-

Doğal enerji ilkesi ile ısı ve elektrik ihtiyacını kendi atıklarından karşılanmasını sağlamak,

-

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında sistematik bir atık yönetim sistemini uygulamaya almak,
kirliliği kaynağında önlemek ve/veya minimize etmek,

-

Çevrenin küresel ısınmaya, sera gazı salımının azalmasına ve diğer bozucu etkilere karşı
korunmasına katkı sağlamak,

-

Paydaşlarının enerji kullanımı ve etkileri ile çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının
artırılmasını sağlamak ve beklentilerini karşılamak,

-

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarını oluşabilecek her türlü kazadan korumak
ve dolayısıyla sıfır kaza ilkesi ile çalışmak,

-

Faaliyetlerini gerçekleştirirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve
çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak.
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