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KAPSAMIMIZ
Entegre Yönet m S stem olarak; BRC Food (8.vers yon) S stem , ISO 9001 Kal te
Yönet m S stem , ISO 22000 Gıda Güvenl ğ Yönet m S stem , ISO 14001 Çevre
Yönet m S stem , ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenl ğ Yönet m S stem ,KOSHER Belges
ve HELAL Belges uygulanır ve “Antepfıstığı İşleme ve Paketleme le Kuruyem ş
Üret m ve Satışı”nı kapsar.

OUR SCOPE
As as Integrated Management System, BRC Food (8th version) System, ISO 9001 Quality
Management System, ISO 22000 Food Safety Management System, ISO 14001
Environmental Management System, ISO 18001 Occupational Health and Safety
Management System, KOSHER Certiﬁcate and HALLAL Certiﬁcate are applied and covers
the “Pistachio Processing and Packaging and Nut Production and Sale”.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ
- YEŞİLTAT markasını sürekl gel ş m gösteren, takım ruhu le y leşt ren, yen l kç ve
katılımcı b r anlayışla özdeşleşt rmek st yoruz.
- Beklent ler n n ötes ne geç lerek memnun yetler n n sağlanması asl görev m zd r.
Bunun ç n Sam m yet, Güven, Dostluk ve Dayanışmanın temel gerekl l k olduğuna
nanıyoruz.
- Kal ten n yükselt lmes , ver ml l ğ n ve gıda güvenl ğ n n arttırılması ç n b l m ve
teknoloj dek gel şmeler tak p ed yoruz. Ek p arkadaşlarımızın gel şen ve yen l kler
sürekl olarak tak p edeb lmes adına eğ t m planlarımızı uyguluyoruz.

OUR VISION & MISSION
- We wish to to identify the YESILTAT brand with an innovative and participatory approach
that continuously develops and improves with team spirit.
- It is our primary duty to ensure the satisfaction of our stakeholders by going beyond their
expectations. We believe that Sincerity, Trust, Friendship and Solidarity are the basic
requirements for this.
- We follow developments in science and technology to improve quality, increase
productivity and food safety. We plan and mplement cont nuous tra n ng programs n
order to ensure that our team mates can cont nuously follow new developments and
nnovat ons.

POLİTİKAMIZ
- Ürünler n güven rl ğ n sürekl kontrol altında tutarak lezzet ve kal te denges n
güvenl gıda le bağdaştırmak üzere kurmuş olduğumuz yönet m s stemler n
uygular ve etk nl ğ n sürekl y leşt r r z.
- Son tüket c ye ulaşıncaya kadar oluşab lecek tüm potans yel tehl keler saptayarak,
bel rled ğ m z kr t k kontrol noktalarını deney ml ek p arkadaşlarımız tarafından
sürekl olarak kontrolü yapılmaktadır.
- Hem Entegre Yönet m S stem şartlarına hem müşter lerle karşılıklı hemﬁk r olunan
şartlara hem de ﬁrmamızın tab olduğu ulusal ve uluslararası yasal ve mevzuat
şartlarına uyumlu çalışmaktayız.
- B l msel ve teknoloj k gel şmeler sürekl tak p ederek; Müşter ler m ze en y ürün
kal tes le son teknoloj y kullanarak Antep Fıstığı başta olmak üzere Fındık ve
Badem telepler n karşılamaktayız.
- Çevrey korumaktayız ve k rl l ğ önlemektey z. Planlama ve uygulama
aşamalarında doğa le ç çe, sürekl ve etk n b r çevre b l nc oluşturmaktayız.
YEŞİLTAT yen l kç , güven l r ve günümüzün yönet m s stemler kavramlarına uygun
yönet m anlayışıyla, her geçen gün ürün kal tes ve devamlılığı kapsamında daha
büyük başarılara mza atmakta ve bunu geleceğe taşımaktadır.

OUR POLICY
- By keeping the reliability of the products under constant control, we implement the
management systems we have established to reconcile the balance of ﬂavour and quality
with safe food and improve its eﬀectiveness continuously.
-By dent fy ng all potent al hazards that may occur unt l reach ng the ﬁnal consumer, we
keep the cr t cal control po nts we have dent ﬁed under constant nspect on and control
by our tra ned team mates.
- We work in compliance with both the requirements of the Integrated Management
System and the requirements that are mutually agreed with the customers and the
national and international legal and regulatory requirements that our company is subject
to.
- By constantly follow ng sc ent ﬁc and technolog cal developments, we meet the Nut
and Almond, and n part cular p stach o requ rements of our customers by us ng the latest
technology and the best product qual ty.
- We protect the environment and prevent pollution. In the planning and implementation
stages, we create a continuous and eﬀective environmental awareness, intertwined with
nature.
YESILTAT, with its innovative, reliable and management approach in line with the
concepts of today's management systems, is achieving greater success with each passing
day within the scope of product quality and continuity and carries this into the future.

TAAHHÜTLERİMİZ
- Yapılan tüm şlerde lg l yasal ve mevzuat şartlarına uymaktayız. Müşter ler m z n
tarafımıza b ld rm ş olduğu, spes ﬁkasyonlara yasal şartlar çerçeves nde
uyacağımızı taahhüt eder z.
- İş Sağlığı ve Güvenl ğ r skler n azaltma ve tehl keler ortadan kaldırma yönünde;
sağlıklı ve güvenl çalışma koşullarını y leşt rmey , ek p arkadaşlarımızın sağlığı ve
güvenl ğ le lg l önlemler sürekl artırmayı taahhüt eder z.
- Üret m n alanı çer s nde üret m n gerçekleşt ğ proses ve çevres nde kontrol dışı
metal bulunmaması hususunda kontrolünün sağlanması; tüm tahta ve ahşap
materyaller n n üret mde kullanılmaması; tahta, cam ve sert plast k kullanımı söz
konusu se kontroller n n sağlanması ve lg l prosedür aks yonlarının uygulanmasını
taahhüt eder z.
- İşleme ve Paketleme Tes s m z n tümünde HACCP (Kr t k Kontrol Noktalarında
Tehl ke Anal z ), Gıda Güvenl ğ , İşletme H jyen ve San tasyon kurallarına uyarak
faal yetler m z yürütmey , yapmış olduğumuz üret m n h çb r aşamasında katkı
maddes ve Genet ğ Değ şt r lm ş Organ zma (GDO) çeren hammadde
kullanmadığımızı ve n ha ürünler m z n GDO çermed ğ n ve aslına uygun şek lde
mal ed ld ğ n , gıda gerçekl ğ (otans te) esas olarak gıdaların bölgesell k ve çer k
açısından kend ne özgünlüğünün ve hak k l ğ n yasal sınırlar çer s nde
koruyacağımızı taahhüt eder z.
- Yönet m S stem uygulamalarına r ayet ederek ürün güvenl ğ pol t kamızın
uygulanmasında ek p arkadaşlarımızın b zzat görev almalarını sağlıyoruz.

OUR COMMITMENT
- We comply with the relevant legal and regulatory requirements for all works carried
out.We comm t to comply ng w th the leg slat ve cond t ons and spec ﬁcat ons as not ﬁed
to us by our customers.
- In terms of reduc ng Occupat onal Health and Safety r sks and remov ng hazards, we
comm t to mprov ng healthy and safe work ng cont ons, and tak ng cont nuous
precaut ons related to the health and safety of our team mates.
- We undertake to ensure that there is no out-of-control metal in and around the process
in which production takes place within the production area; not to use wood and wood
materials in production; and to ensure that, in the event that the use of wood, glass and
hard plastic is in question, to implement the related procedure actions.
- We undertake to carry out our activities in compliance with HACCP (Hazard Analysis at
Critical Control Points), food safety, operational hygiene and sanitation rules in all of our
processing and packaging facilities, hat we do not use additives and genetically modiﬁed
organisms (GMO) at any stage of our production, and that our ﬁnal products are GMOfree and are appropriately produced, and we are committed to maintaining the
authenticity of foods in terms of regionalism and content, within legal limits.
- By comply ng to the Management System appl cat ons, we ensure that our team mates
personally are nvolved n the mplementat on of our product safety pol cy.
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kernelg
BOz İç EKSTRA
( ÖZEL KUŞ BOKU )

BOZ İç LÜKS
( boz 1 )

BOZ İç STANDART
( boz 2 )

BOZ gÜL İÇ
( bOZ 3 )
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gray kernel ExTRA
( BIRD FECES STYLE )

gray kernel luxury
( gray 1 )

gray kernel standard
( gray 2 )

gray kernel rose
( gray 3 )

kernel
BOZ TOZ EKSTRA
( ÖZEL KUŞ BOKU TOZU )

BOZ TOZ LÜKS
( TOZ 1 )

BOZ TOZ STANDART
( TOZ 2 )

BOZ TOZ gÜL İÇ
( TOZ 3 )

gray granulated ExTRA
( BIRD FECES STYLE granulated )

gray granulated luxury
( granulated 1 )

gray granulated standard
( granulated 2 )

gray granulated rose
( granulated 3 )
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BOZ LÜKS PİRİNÇ

BOZ PİRİNÇ

BOZ PİRİNÇ EKO
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gray luxury rice

gray rıce

gray rıce eco

BOZ FİLE LÜKS

BOZ FİLE

BOZ FİLE EKO

gray net luxury

gray net

gray net eco
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kernelgroup
mEVERDİ İÇ EKSTRA
bozdan seçme

mEVERDİ İÇ

SIRA İÇ
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mEVERDı kernel EXTRA
gray choose

mEVERDı kernel

order kernel

Horizontal

BOZ YATAY KESİM
4-6 MM

gray
horızontal sliced
4-6 MM

mEVERDİ YATAY KESİM
4-6 MM

mEVERDı
horızontal sliced
4-6 MM

KIRMIZI İÇ YATAY KESİM
4-6 MM

red kernel
horızontal sliced
4-6 MM
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red kernelgroup
kırmızı İÇ duble
çİğ

RED kernel double
RAW

kırmızı İÇ duble
kavrulmuş

RED kernel double
Roasted

SIRA İÇ
kavrulmuş
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order kernel
Roasted

DİKEY

VERTICAL

BOZ
DİKEY KESİM

GRAy
VErTICAL SLICED

mEVERDİ
DİKEY KESİM

mEVERDI
VErTICAL SLICED

kırmızı İç
DİKEY KESİm

RED kernel
VErTICAL SLICED

www.yes ltat.com

09

SALTED

10

kavrulmuş tuzlu
ekstra JUMBO

SALTED SHELLED
extra JUMBO

kavrulmuş tuzlu
duble

SALTED SHELLED
double

kavrulmuş tuzlu
nATUREL

SALTED SHELLED
nATURAL

Peeled kernelgroup
SOYULMUŞ BOZ

Peeled GRAy

SOYULMUŞ BOZ 2

Peeled GRAy 2

SOYULMUŞ
BOZ KÜP KESİM
4-6 MM

Peeled
CUBE SLICED GRAy
4-6 MM
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fındık tane

Hazelnut GRAıN

fındık fİle

Hazelnut NET

fındık pİrİnç

Hazelnut RICE

fındık Toz
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Hazelnut GRANULATED

badem tane
çİğ

Badem soyulmuş
çİğ

Almond GRAıN
RAW

Almond PEELED
RAW

Badem fİle
çİğ

Almond NET
RAW

Badem toz
çİğ

Almond GRANULATED
RAW
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www.adresjans.com
T.:+90 342 215 16 06

+90 342 238 40 41 (pbx) +90 342 238 40 51
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