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Politikalarımız Our Policies

Müşterilerimiz için; taleplerini, yasal gereksinimlerini ve 
endüstri standartlarını karşılayan veya üstünde kalan meyve 
ve sebzelerden güvenli ve kaliteli meyve suları, püreleri, 
aromaları ve konsantreleri üretip tedarik ederek, 
memnuniyetlerini kazanmayı taahhüt etmekteyiz. 
Örneğin;

* Türk Gıda Kodeksi ve ürünün gideceği ülkenin yasaları 
*Gıda güvenliği yönetim standardı FSSC 22000
* organik üretim için ulusal ve uluslararası kurallar
* Dini standartlar Helal ve Kosher,  
*AIJN ve SGF'in meyve suyu için normları 

Çalışanlarımız için,  Türk İş kanunu ile ILO ve etik 
standartlarda tavsiye edilen yüksek seviyedeki sağlık ve 
güvenlik koşullarını sağlayacağımızı taahhüt etmekteyiz. Bu 
koşullar temel koşul ve şartları içerir ancak bunlar ile sınırlı 
değilidr. 

* Zorla veya kaçak işçi çalıştırılması hiçbir şekilde kabul 
edilemez.
*Çalışanlar örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına 
sahiptir. 
*Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir. 
*Kanun ile belirlenmiş olan minimum çalışma yaşı dikkate 
alınır, çocuk işçiliğine izin verilmez. 
*Çalışan maaşları personelimizin bilgi ve yeteneklerine göre 
belirlenmektedir. Minimum yasal asgari ücret veya üstündedir. 
*Çalışma saatleri yasal düzenlemeleri aşmaz.
* Dil, din, etnik köken, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve 
benzerlerine dayalı hiçbir ayrımcılık ve / veya kötü niyetli 
davranış uygulanmaz.

TARGID A.Ş. olarak tüm operasyonlarımızda ilgili tüm 
paydaşlarımızın (müşterilerimizin, çalışanlarımızın, 
tedarikçilerimizin ve toplumun) çıkarlarını gözetmeyi ve 
haklarını korumayı taahhüt ederiz.

Şirketimiz Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları 
Rehber İlkeleri ve  ETI (Etik Ticaret Gİrişimi) kuralları esasına 
göre yönetilmektedir. Hedeflerimizi tüm iş ortaklarımız ve 
tedarikçilerimiz ile birlikte sürdürmeyi amaçlamaktayız.

Tüm ticari faaliyetlerimizi ve ilişkilerimizi adil ve şeffaf bir 
şekilde yürütüyoruz. Rüşvet, yolsuzluk ve etik dışı 
davranışlara sıfır toleranslı bir yaklaşım uygulamaktayız.

 •the Turkish Food Law and its counterparts in the 
countries of destination, 
 •the food quality management standard FSSC 22000, 
 •the national and international rules for organic 

production, 
 •the religious standards Halal and Kosher, and 
 •the norms for fruit juices of AIJN and SGF.

For our employees, we are committed to provide high 
levels of health and safety at work by obeying the Turkish 
Labour Law and all other relevant legislation as well as 
the recommendations of the ILO and the ethical 
standards SMETA and ETI. This includes, but is not 
limited to, the following basic terms and conditions:

 •Forced or illegal labour is not accepted in any form.
 •Freedom of association and the right to collective 

bargaining are respected.
 •Working conditions are safe and hygienic.
 •Child labour is not permitted; the minimum working age 

as defined by law is strictly obeyed.
 •Wages are based on the knowledge and capabilities of 

our employees. Wages meet or exceed the legally 
minimum salary.
 •Working hours do not exceed the legal regulations.
 •No discrimination and/or abusive behaviour based on 

language, religion, ethnicity, gender, social class, age, 
and the like is practised. 

In all our operations, we,  TARGID A.Ş., are committed to 
observe the rights and preserve the interest of all the 
stakeholders of our food chain: our customers, our 
employees, our suppliers, and the community. 

Our company is managed on the basis of the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights and the ETI 
(Ethical Trading Initiative) code, and we aim to sustain 
these goals along with our business partners and 
suppliers. 

We conduct all our business activities and relationships in 
a fair and transparent way. We take a zero-tolerance 
approach to bribery, corruption, and unethical behaviour.

For our customers, we are committed to earn their 
satisfaction by producing and supplying safe and high-
quality juices, purees, aromas, and concentrates thereof 
from fruits and vegetables fulfilling or surpassing 
customers’ demands, legal requirements, and industry 
standards such as
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Toplum için yaşıyor ve çalışıyoruz, tüm operasyonları 
yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata ve ETI koduna 
uygun olarak yürütmeye kararlıyız. 
Özellikle ;  güvenli ürünler ve üretim süreçleri  ile  çevreyi 
koruyarak, tüm faaliyetlerimizi  sürdürülebilirlik gerekliliklerine 
göre düzenleyerek toplumu koruyor ve sorumluluğumuzu 
yerine getiriyoruz. Ayrıca 

• kullanılan kaynak miktarını - özellikle enerji miktarını 
azaltarak
• operasyonlarımız boyunca üretilen atık miktarını azaltarak
• çevre bilincini oluşturup güçlendirerek ve sürdürülebilirliği 
destekleten bilgileri paylaşarak bu faliyetlerimizi destekliyoruz. 

Gelecek, genç nesillerin ellerinde olduğundan; onları sosyal 
taahhüdümüzün en önemli alanı olarak tanıtmak için 
hedeflerimizi belirlemekteyiz.  Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz;

 •reducing the amount of resources used - in particular the 
amount of energy -, 
 •reducing the amount of waste produced throughout our 

operations, and
 •activities to create and increase environmental 

awareness and share information that strengthens 
sustainability.

Since the future lies in the hands of the younger 
generations, we have set our goals to promote them as 
the most important domain of our social commitment. 
Thus, we 

*gençlerimize kısa ve uzun dönemli staj imkanı vermek
*komşu okulları desteklemek
* çalışanlarımızın çocukları arasındaki başarılı öğrencilere 
ödüller vermek

Ekonomik faaliyetlerimizi, bölgesel ve yurtiçinden tedarik ve 
ihracata yönelik pazarlama stratejileri ile Türkiye ekonomisinin 
güçlendirilmesine katkı olarak görmekteyiz.

Tüm yasalara ve standartlara uygunluğu sağlamak için;
*iç ve dış denetimler ile kalite yönetim sistemini işletmekteyiz.
* çalışanlarımıza verdiğimiz sürekli eğitimler ile bilgi ve 
farkındalık oluşturmaktayız.
*tüm faaliyetlerimizi sürekli değerlendirme ve geliştirme 
prensibi ile çalışmaktayız. 

Tedarikçilerimiz ile ETI koduna dayanan karşılıklı açık, dürüst 
ve güven ile karakterize edilen iş ilişkileri kurmaya ve 
sürdürmeye kararlıyız. 
Çevresel sürdürülebilirliği teşvik ederken, tedarikçilerimizi 
tarımsal sürdürülebilirlik uygulamalarına adapte olması ve 
benimsemesi için teşvik etmekte ve desteklemekteyiz.  
Özellikle

Eğitimler ile desteklediğimiz konular; 
*tarımda kimyasal kullanımının minimize edilmesi  ve 
biyoçeşitlilik kaybının azaltılması için entegre zararlı yönetimi. 
* su kalitesini ve arzını korumak için düşük hacimli sulama ve
* biyolojik çeşitliliği güçlendirmek ve toprak erozyonu ile 
mücadele etmek için ormansızlaşmanın önlenmesi.

 •regularly provide short- and long-term internships,
 •support neighbourhood schools, and 
 •award successful pupils among the children of our 

employees. 

We also see our economic activities as a contribution to 
strengthening the Turkish economy through regional and 
domestic sourcing and export orientated  marketing 
strategies.

To ensure compliance with all laws and standards, we 
 •operate a quality management system with internal and 

external audits, 
 •build knowledge and awareness through ongoing 

trainings of our employees, and
 •employ the principle of continuous evaluation and 

improvement for all our activities.

For our suppliers, we are committed to build and maintain 
business relationships based on the ETI code and 
characterized by mutual openness, fairness, and trust. As 
we foster environmental sustainability, we encourage and 
support our suppliers in adopting and using responsible 
and sustainable agricultural practices. In particular, 

we support trainings on
 •integrated pest management to minimize the use of 

chemical pesticides and to diminish the loss of 
biodiversity,
 •low-volume irrigation to protect water quality and supply, 

and
 •preventing of any form of deforestation to strengthen 

biodiversity and fight soil erosion.

For the community, we are living and working in, we are 
committed to conduct all operations in full compliance 
with the applicable national and international legislation 
and on basis of the ETI code. In particular, we fulfil our 
responsibility by protecting the community through safe 
products and manufacturing processes and the 
environment through designing and maintaining all our 
activities according to the demands of sustainability. The 
latter includes 
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