HAKKIMIZDA
ABOUT US

BİLİNTUR CATERING
CENTRE
1993 yılından beri, Bilkent Holding çatısı altındaki Bilintur
Grubu’nun, %100 Türk sermayeli bir üyesi olarak, ulusal
ve uluslararası pek çok platformda hizmet vermekteyiz.
Başlangıçta Bilkent Üniversitesi ‘nin yemek gereksinimlerini
karşılayan şirketimiz geçen zaman içerisinde hizmet
alanlarını geliştirerek ülkemizin önde gelen Catering
şirketlerinden biri haline gelmiştir. Firmamızın temel ana
faaliyet alanlarını kurumsal toplu yemek, out-side Catering,
restoran-kafe işletmeciliği olarak sayabiliriz.
Hizmet kalitesinin sürekliliği için, gerekli olan sağlıklı bilgi
akışının, iyi bir ekip çalışmasından doğacağına inanırız. Bu
doğrultuda, çağın gereklerini karşılayan ve takım ruhuna
sahip personelden oluşan departmanlarımız hizmet
vermektedir.
Her biri konusunda uzman olan deneyimli kadromuz, kaliteli
ürün ve servis hizmetimizle birleşince “Tadında, Zamanında.”
sloganının bizi çok iyi ifade ettiğine inanmaktayız.

Bilintur Group under the working structure of Bilkent
Holding; we have been providing service on many local
and international platforms since 1993. We can list our
main activities as institutional catering, restaurant – café
management.
For a continuous service quality, we believe that the
required healthy stream of work knowledge will stem from
an excellent team operation. Our departments comprising
of team spirited professionals able to supply the needs
of the time in this sense provides services under our
operations manager. Additionally, as in all Bilkent Holding
organizations, each stage of our departments’ operational
procedure is also kept under record; these records are
shared with authorized and relevant individuals when
needed.
When our experienced team who are experts in their
individual fields come together with our quality product
and facility service we believe the motto “Deliciously on
time” best describes us.

CATERING
HİZMETLERİ
CATERING SERVICES

TOPLU YEMEK
INSTITUTONAL CATERING
Türkiye genelinde, 25 ile yayılmış toplam
68 üretim tesisimizde, günlük ortalama
110.000 kişinin üzerinde toplu yemek hizmeti
sunmaktayız.
Yemeklerimiz deneyimli aşçılarımızın, gıda
mühendislerimizin
ve
diyetisyenlerimizin
denetiminde, Avrupa standartlarına uygun
hazırlar; gastronom küvetlere porsiyonlar;
sıcak-soğuk zinciri bozulmadan 4 saat
ısıyı muhafaza eden ve bakteri üremesini
engelleyen termoport taşıma kutularına
koyar; zamanında adreslerine ulaştırırız.
Ayrıca yemeklerin kalori, protein, karbonhidrat
ve enerji değerlerini müşterilerimizle paylaşır;
onları yedikleri konusunda bilgilendiririz.

With 68 production facilities spread over 25
provinces in Turkey, we are in the process of
providing table d’hôte, a la carte and fast-food
varieties for over 110.000 people every day.
We prepare our meals at European standards
with our experienced chefs under the supervision
of food engineers and dieticians; portion into
gastronome tubs; put them into Thermo port
transport containers that are able to maintain
heat up to 4 hours without breaking the hotcold chain and prevent bacterial growth and
deliver them to their location.
Additionaly
we
share,
calorie,
protein,
carbohydrate and energy values with our clients;
informing them on what they are eating.

MÖNÜ
ÖRNEKLERİ
MENU SAMPLES

DOĞRU MÖNÜ SEÇİMİ İÇİN
C-PACK YAZILIMI
C-PACK SOFTWARE FOR CHOOSING THE RIGHT MENU
Size özel, en doğru ve kaliteli beslenme seçeneklerini sunabilmek ve memnuniyetinizi her zaman
zirvede tutabilmek adına kendi bünyemizde bir yazılım geliştirdik. C-Pack. Teklif verme aşamasından,
yemeklerin sofranıza gelme aşamasına kadar geçen bütün süreçler ve hatta sonrasındaki olumlu
ya da olumsuz geribildirimleriniz, C-Pack ile desteklenmekte ve veriler kayıt altına alınmaktadır. Bu
doğrultuda birimlerimizin hem kendi içlerinde hem ilgili diğer birimlerle ve sizlerle sağlıklı ve doğru
bilgi akışı sağlanmış olmaktadır. C-Pack ile; Teklif verme aşamasında; firma çalışan profili, özel istekler,
mönü kap sayısı, mönü gramajları, oluşturulan reçeteler, talep edilen ekipmanlar belirleniyor.
Satınalma aşamasında; tedarikçi firmaların bilgileri ve sahip olması gereken belgeleri, stoklarıyla birlikte
maliyet bilgileri, satış ve irsaliye belgelerinin giriş-çıkışları müşteriye sunuluyor.
Üretim aşamasında; mönülerin belirlenen gramaj ve reçetelere uygun olarak hazırlandığını belgeleyen
genel durum raporları hazırlanıyor.

In order to keep your satisfaction at the highest level and to offer you high
quality and most accurate nutrition choices we have developed a customised
software; whic is called C-Pack. All the processes from submitting proposals
to having your meals served to your table and even afterwards, your entire
positive or negative feedbacks are supported by C-Pack and all the data are
recorded. In this respect, a healthy and accurate information flow among
our units and with the related units and also
with you will be provided.
With C-Pack; During the submission of proposal; company staff profile,
special demands, menu
plate number, menu gram weight, prepared recipes, requested equipments
are determined. During purchasing stage; information of suppliers and their
required documents, their stocks with cost information, input and output of
documents of sale and consignments are submitted to the customer.
During the production; general statues reports documenting the set menus
in accordance with the determined the gram weights and recipes are being
prepared.

KALİTE VE
HİJYEN
QUALITY & HYGIENE

MUTFAKLARIMIZ
OUR KITCHEN
Türkiye genelinde, 25 ile yayılmış toplam 68 üretim tesisimizde,
ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi’nin gereklerini maksimum
derecede yerine getirmekteyiz.
Bu doğrultuda üretilen tüm ürünlerden, şahit numuneler alır
ve onları 72 saat süreyle muhafaza ederiz. Çiğ tüketilen meyve-sebzelerin klorlanmasına büyük titizlik gösterir; yemekleri
ısısını 4 saat süreyle muhafaza eden termo-portlar içinde, sıcak-soğuk zinciri bozulmadan servis noktalarına sevk ederiz.
Yemeklerimizin pişirilmesinde, son teknolojiyi içeren kombi fırınlar kullanırız.
Her sabah, gıda mühendislerimiz, yemeklerin iç sıcaklıklarını
ölçer ve kayıt altına alır; “tadım” ekibimiz de yemeklerin kontrolünü yapar.
Müşteri memnuniyetini artırmak ve ürün yelpazemizi genişletmek için, düzenli aralıklarla farklı yörelerin mutfaklarından da
örnekler sunuyor; değişik lezzetlere ulaşmak adına aşçılarımız
arasında yarışmalar düzenliyoruz. Bünyemizde yapılan her yemeğin tarifi, şirket politikası gereği olarak kayıt altına alınmaktadır.

In our 50 production facilities spread over 17
provinces throughout Turkey, we are fulfilling the
ISO 22000 Food Safety Management system’s
requirements to the fullest.
In this sense from every product produced, we
take witness samples and store them for 72
hours. We meticulously chlorinate raw consumed
fruits–vegetables; delivering food in Thermo
ports that can maintain heat up to 4 hours
without breaking the hot – cold chain to their
location. We utilize state-of-theart convection
ovens in our food preparations.
Each morning, our food engineers measure and
record the foods inner-temperatures;
and our “tasters” do the checks on the food.
In order to heighten customer satisfaction and
broaden our product range, we regularly serve
examples from different regional cuisines and
organize cooking contests among our chefs in
order to gain varities of flavours. Every dish’s
recipe is recorded, required by company policy.

GENEL
KURALLAR

GENERAL RULES
Mal Kabulü
Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarını
kapsayacak şekilde hazırlanmış BCC Toplu
Yemek ürün alım kriterlerine uygun olarak,
gelen tüm malzemeyi büyük bir titizlikle
incelemekte ve malzeme kabulü yapmaktayız.
Ürünlerin kriterlerimize uymadığı durumlarda,
ürünleri iade etmekteyiz. Firmalarla bağlantıya
geçip, yeni gelecek ürünün kalitesini kontrol
altına almaktayız.
Ürün Depolama Kuralları
Soğuk odalarda depolama kuralları (sıcaklık
kontrolleri, streçleme ve etiketleme sistemi),ilk
giren ilk çıkar kuralının uygulanması FIFO
(first in first out), FEFO (first expire first out)
gibi depolama sırasında gerekli tüm tedbirleri
almaktayız.

Receiving

We inspect and receive all goods meticulously according to the Bilintur
Catering Centre guidelines which are prepared to include Turkish Food
Codex and Turkish Standards. We return all products that do not meet our
criteria. By getting into contact with the companies, we maintain quality
control of the new product that is to arrive.
Product Storage Rules

We take all precautions relating to storage rules in cold rooms (temperature
controls, shrink-wrapping and labeling system), application of first in – first
out FIFO (First expire first out), FEFO (first expire first out) during the
storing process.

Ürün İşleme Kuralları
Mutfak içerisinde, kritik kontrol noktaları belirlenir; buna göre ürün mamul haline
getirilir. Dondurulmuş ürünlerin çözdürülme işlemi ile ilgili personel bilgilendirilir.
Şahit numuneler hijyenik koşullarda alınır; 72 saat soğuk depoda saklanır.
Üretimde ve serviste kullanılan ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonuna
dikkat edilir. Ürünün işlenmesi, pişirilmesi, soğutulması, sevkiyatı ve servisi
kritik noktalar dikkate alınarak planlanır. Bu kontrol aşamaları, proses kontrol
formu ve ürün ayıklama formu ile kayıt altına alınır.

Product Processing Rules

Within the kitchen, critical control points are designated; and according to this, materials are
brought to the form of end product. Personnel are instructed as to process related to defrosting
of frozen products. Witness samples are taken under hygienic conditions; stored in cold rooms for
72 hours. Strict attention is paid to cleanliness and disinfecting of equipment used in production
and services. Processing, cooking, cooling, shipping and serving of the product are planned by
paying strict attention to critical points. These control processes are put into record with process
control forms and product selection forms.

HİJYEN
HYGIENE
Personel Hijyeni
İnsan kaynaklı, mikrobiyolojik ve yabancı
madde kontaminasyonunu önlemek amacıyla
personelimizi, yemek üretimi ve servisi
sırasında, el ve vücut temizliğinin önemi
konusunda bilinçlendirir; onların sağlık ve
portör kontrollerini düzenli olarak yaptırırız.
Ürün, Ekipman ve Su Hijyeni
Ürünlerden ve içme sularından periyodik
olarak numuneler alır; akredite olmuş bir
laboratuvarda analiz ettirir; analiz sonuçlarını
müşterilerimize göndeririz. Periyodik aralıklarla
yüzeylerden SWAB çubuğu ile mikrobiyel yük
örneği alır; gerekli analizleri akredite olmuş
bir laboratuvarda yaptırırız. Gerekli hallerde,
personelimize konuyla ilgili yeniden eğitim
veririz.

Personnel Hygiene
For the purpose of preventing human originated, microbiological and foreign matter
contamination our personnel, are informed of the importance of hand and body
cleanliness during food production and serving; we carry out the regular health and
carrier controls.
Product, Equipment and Water Hygiene
We periodically collect samples from products and drinking water; make an analysis in
an accredited laboratory; we send the results of analysis to our customers.
We take microbial load samples with SWABS from surfaces at periodic intervals; and
have the required analysis done at an accredited laboratory. If required, we re-train our
personnel on the issue.

Servis Hijyeni
Personel; tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar başta olmak üzere tüm
ekipmanların servis şekli ve hijyen koşulları ile ilgili bilgilendirilir. Sıcak yemek
servis kurallarına göre; sıcak yiyecekler, 85°C’ye ayarlı benmarilerde sunulur.
Soğuk yemek servis kurallarına göre; soğuk yiyecekler, +4°C’ye ayarlı soğuk
sunum barlarında sunulur. Servis süresi sonunda, kalan tüm yiyecek maddeleri
imha edilir.
Servis başlangıcında, sunum öncesi kontrol formları ile yemeklerin sıcaklıkları, tat,
koku, görüntü gibi özellikleri kontrol edilerek, kayıt altına alınır. Servis bitiminde,
öğündeki hizmeti değerlendiren birim kontrol formu kullanılır.

Service Hygiene
All service personnel are informed regarding the service styles and hygiene conditions of operating
equipments such as; Glasswares, chinawares and silverwares. Hot food items such as; entrees or
main courses are served in bainmaire’s which are set at a temperature of 85°C according to hot
courses serving rules. Cold food items such as; salads are served in salad bar units which are set
at a temperature of +4°C according to cold courses serving rules. At the end of service period, all
remaining food items are destroyed.
At the start of service, characteristics such as the foods temperature, taste, smell and appearance
are checked using pre-serving check forms and recorded. At the end of service, a unit control
form evaluating the meal is used.

DEZENFEKSIYON
DISINFECTION

Deterjan Kullanımı
Kullandığımız kimyasallar; doğaya ve insana zararı
olmadığı onaylanmış, her türlü kalite standardına
sahip, çevre belgeli kimyasallardır.

Chemical Use
The chemicals that we use are certified to have no
harm to humans and the environment, possess every
type of quality standards and environmentally certified
chemicals.

Sebze ve Yeşil Yapraklı Ürünlerde Dezenfeksiyon
Her ürün çeşidinin dezenfeksiyon şekli ve aşaması, dezenfektan
kullanım prensibi ile belirlenmiştir.
Domates, salatalık, havuç gibi sebzelerin önce yıkanıp, daha sonra
doğranması; dış kabuktan iç çeperlere bakteri bulaşmasını önlemek
açısından önemlidir. Aşamalar sırasıyla şöyledir: Akan su altında iyice
yıkama, ön ayıklama, dezenfeksiyon, durulama, doğrama & rendeleme.
Iceberg, marul, kıvırcık, tere, dereotu gibi sebzelerin önce doğranıp,
daha sonra dezenfekte edilmesi; dezenfektanın yüzeye daha iyi temas
etmesi amacıyla gereklidir. Aşamalar sırasıyla şöyledir: Ön ayıklama,
ön yıkama, doğrama, akan su altında iyice yıkama, ayrı bir kapta
dezenfeksiyon, durulama. Bu kontrol aşamaları sebze ayıklama, yıkama
ve dezenfeksiyon formları ile kayıt altına alınır.

Disinfection of Vegetables and Green Leaved Products

Disinfection form and process of each product is defined by disinfectant use principles. First washing
then chopping such vegetables as tomatoes, cucumbers and carrots, is vital in preventing the spreading
of bacteria from the skin to the inner regions. The stages and series of events are as follows: Washing
well under running water, pre-selecting, disinfection, rinsing, chopping and grating.
First chopping such vegetables as iceberg, lettuce, curly-leafed lettuce, water cress and dill, then
disinfecting; is required for the purpose of the disinfectant adhering to the surface more efficiently.
The stages and series of events are as follows: pre-selecting, pre-washing, chopping, washing well
under running water, disinfecting in a separate bowl, rinsing. These examination stages are kept on
record with vegetable pre-selection, washing and disinfecting forms.

Araç ve Ekipman Dezenfeksiyonu
Tedarik edilen ürünlerin getirildiği araçların, getirilen ürüne uygun
olması gerekmektedir. Gıda maddelerini ve termoportları taşıdığımız
araçların, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik bir şekilde,
günde en az 4 kere yapılmaktadır.
İlaçlama
Haşere ve zararlılara karşı ilaçlamaları, Sağlık Bakanlığı izinli ilaç kullanan
bir firmaya, mevsim değişikliklerine göre, düzenli olarak yaptırmaktayız.
İlaçlamaların insan sağlığına zararlı olmaması için gerekli tüm önlemler
alınmakta; ilaçlama tipi bu duruma göre ayarlanmaktadır. Gerektiğinde,
dış alan ilaçlaması da yapılabilmektedir.

Disinfection of Tools and Equipment
The vehicles, in which the provided products are brought in, must be suitable for the product brought. The vehicles in
which we carry food material and Thermo ports, their cleaning and disinfecting activities, is carried out a minimum of 4
times daily in a periodic fashion.
Fumigation
We have a company using Ministry of Health authorized pestisides to fumigate against harmful pest and insects
according to seasonal changes on a regular basis.

İŞ SAĞLIĞI VE
GIDA GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH & FOOD SAFETY

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ
ÇALIŞMALARIMIZ
OUR QUALITY AND FOOD SAFETY ACTIVITIES
ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi tüm dünyada HACCP standartlarını da
içine alan, yeni bir sistemdir. Bu sistemde amaç, potansiyel tehlikeleri en
başta ortaya çıkartıp; %100 gıda güvenliğini sağlamaktır.
Bu bilinçle hareket eden Bilintur Catering Centre’da, hammadde alımından
sunuma kadar tüm aşamalarda, müşterilerimizin sağlığını göz önünde
tutarak, gerekli önlemleri alırız.
Satın alma işlemlerinin, gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışan ve bunu
kayıt altına alabilen belgeli tedarikçi firmalardan yapılmasını sağlamaktayız.
Tedarikçileri yerinde denetler, denetim sonucuna göre firma seçeriz. Tedarikçi
firmalardan, ürünlerinin kimyasal ve biyolojik analiz sonuçlarını; taze et
alımlarında, veteriner hekim raporunu ve araç dezenfeksiyon belgesini isteriz.
Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatı şartlarına uygun hareket eder;
ürünlerin “domuz eti içermediği”ne dair uygunluk durumlarına ve et
ürünlerinde “İslami kurallara uygun olarak kesilmesi” kurallarına da dikkat
ederiz.

The ISO 22000 Food Safety Management Systems is a new system which
includes HACCP standards around the world. The purpose of this system
is to uncover potential threats from the beginning and provide 100% food
safety.
Working with this knowledge at Bilintur Catering Centre, in view of our
clients’ health, we take all necessary precautions during all stages from
procuring raw material to presenting. We assure that, procurement activities
are done through supply companies that accordingly to food safety rules
and that can provide recordable documents to this respect.
We inspect suppliers at their locations and choose a company according to
the inspection results.
From the suppliers, we request their products’ chemical and biological
analysis results; veterinary reports during fresh-meat procurement and
vehicle disinfection certificate. We work according to Turkish Food
Regulations, pay strict attention to appropriate conditions that product “do
not contain pork meat” and that meat products “have been slaughtered
appropriate to Islamic rules”.

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ
ÇALIŞMALARIMIZ
OUR QUALITY AND FOOD SAFETY ACTIVITIES
4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler
çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; yangın ve depreme karşı
bilinçlendirme, kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı, kimyasal maddelerin
kullanımı ve riskleri, ergonomi, işyerindeki tehlikeler ve riskler, elektrik
tehlikeleri ve riskleri gibi eğitimler vermekteyiz. İşyerimizde karşılaşılabilecek
risklere karşı değerlendirmeler yapmakta; gerekli hallerde düzeltici ve önleyici
faaliyetleri planlamaktayız.
6 ayda bir, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluğumuz
değerlendirilmektedir. Acil durumlar için, tatbikatlar yapmakta ve bu
tatbikatları kayıt altına almaktayız. Olası iş kazalarını raporlayarak, gerekli
tedbirleri uygulamaktayız.
Tüm bu çalışmalarımızı, her yıl kalite belgelendirme kuruluşlarına, üçüncü
göz bağımsız denetimleri yaptırarak kontrol ettirmekteyiz.

We provide such training as earthquake and fire protection awareness,
personal protection apparatuses and their use, chemicals and their risks,
ergonomics, hazards and risks in the workplace, electrical hazards and
their risks pertaining to Work Health and Safety, within the framework
of regulations pertaining to Work Law number 4857 and Work Law on
Occupational Safety 6331. We are evaluating and where required planning
corrective and preventative measures against foreseeable risks in our
workplace. Every 6 months, we evaluate our acceptability regarding Work
Safety and regulations. Carry out exercises in case of emergencies and keep
records of these exercises. We are applying the necessary precautions by
reporting probable work accidents.
We provide auditing by carrying out independent third-party inspections of
all our activities each year for quality documenting institutions.

EĞİTİMLERİMİZ
OUR TRAININGS

Yemek üretiminde ve servisinde çalışan personelimiz için, çeşitli işbaşı
eğitimleri verilmektedir. Personel disiplini, müşteri ilişkileri, gıda hijyeni, kişisel
hijyen, serviste hijyen, mutfakta temizlik yöntemleri, çevre hijyeni, iş sağlığı
ve güvenliği hakkında verilen eğitimler sonrasında, personelimizi testlerle
ölçmekteyiz. Toplu yemek üretiminde ve servis faaliyetlerinde çalışanlara,
eğitimler aracılığıyla ve uygulamalar yaptırarak çevre bilinci kazandırmaya
çalışmaktayız. Sürekliliği sağlamak için, gerekli görüldüğünde düzeltici ve
önleyici faaliyetler başlatmaktayız.

We are in the process of providing on-thejob training for our staff working
in food production and serving. We are grading our staff at the end of
training regarding personal discipline, customer relations, food hygiene,
personal hygiene, and hygiene during serving, kitchen cleaning procedures,
environmental hygiene and work health and safety. Through training and
practice, we are trying to gain environmental awareness for our staff working
in comprehensive dining and serving activities. We are in the processes of
beginning corrective and preventative activities to assure consistency.

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SİSTEMİ İLE DENETİMLER
AUDITS VIA QUALITY AND SAFETY PERFORMANCE
EVALUATION SYSTEM
Bilintur Catering Centre’da üretim yaptığımız tüm mutfak ve servis alanlarında,
periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.
Denetçiler; altyapı, servis personeli, girdi kontrol, ön hazırlıklar, pişirme ve
sonrası kontroller, servis düzeni, personel hijyeni, üretim hijyeni, servis hijyeni
ve kuru-soğuk depo hijyeni ile ilgili konularda detaylı bir inceleme yapmakta;
bu incelemeler sonucunda puan vermekte; gerekli görüldüğü takdirde
düzeltici ve önleyici faaliyetlerle süreklilik sağlanmaktadır.

At the Bilintur Catering Centre, we undertake periodical inspections of all
food production and service facilities. Inspectors, carry out infrastructure,
serving staff, data entry, pre-preparation, cooking and post-cooking audits,
and a detailed inspections regarding table setting arrangement, personnel
hygiene, serving hygiene and dry-cold depot; at the end of these inspections
give a grade; assure consistency through corrective and preventive actions.

ÇÖZÜM ORTAKLARI
SOLUTION PARTNERS

Zeytin

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
OUR ENVIROMENTAL POLICITY
Ulusal ve uluslararası çevre politikalarına
uymaktayız. Tedarikçi seçiminde, çevre
bilincine sahip tedarikçileri tercih etmekte;
temizlikte kullanılan kimyasal maddeleri,
tüm dünyaca kalitesi kanıtlanmış, “Çevre
Dostu” firmalardan almaktayız. Üretim ve
servis faaliyetlerinde “Çevre Dostu” ürünler
kullanmakta; sağlıklı bir gelecek için çevre
ile ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına
katkıda bulunmaktayız.

We comply with international environmental
policies. In procurement we prefer suppliers,
who are environmentally sound; procuring
all chemical agents used in cleaning from
globally quality proven “Environmentally
Friendly” companies. Using “Environmentally
Friendly” products in our production and
services are contributing to the activities of
non-governmental organizations for a safer
future related to the environment.

ATIK YAĞLAR
WASTE OILS
Bilindiği üzere, bitkisel yağ kullanımı
sonucunda ortaya çıkan atık bitkisel yağlar,
ekotoksik özellik göstermeleri sebebiyle
“Tehlikeli Atık” niteliği taşımaktadır. Tüm
yemek fabrikaları, bitkisel yağ atıklarının,
yasal çerçeve dışında yönetilmesi sonucu
oluşan, insan ve çevre sağlığını tehlikeye atan
her türlü zarardan “kirleten öder” prensibi
gereğince sorumludur.
Çevreye ve insan sağlığına saygılı olan bir
kuruluş olarak, atık yağlarımızı Çevre ve Orman
Bakanlığı’ndan lisanslı, yetkili bir firmaya
teslim ederek; atık yağların kullanımına katkı
sağlamaktayız.

As the waste resulting from vegetable oil
use, carries “hazardous waste” qualifications
because of showing eco-toxic traits. All
food production facilities in accordance
with “polluter pays” principle, is liable for
all damages stemming from human and
environmental health risks, deriving from
mismanagement of waste vegetable oils
outside judicial frameworks.
As an institution respectful to the environment
and human health, we submit our waste oils
to a Ministry of Environment and Forestry
authorized company, thus contributing to the
usage of waste oils as bio-diesel.
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