




MİSYONUMUZ
Karma Grup, müşter�ler�ne
özel üret�m ve uygulama
çözümler� üreten,
paydaşların b�lg� ve
danışma merkez� olarak
göreceğ�, güvenle ürün ve
h�zmet alab�leceğ� referans
b�r kuruluş olab�lmey�
hedefler.



 
İş süreçler�m�zde, sorumluluk
sah�b� tavrımız, tecrübem�z ve
güven�l�rl�ğ�m�zle
müşter�ler�m�z�n
memnun�yet�n� sağlarız.
Her zaman müşter�ler�m�z�n
�ht�yaç ve beklent�ler�n�n
ötes�nde yen� ve daha �y�
h�zmetler sunarız.
Müşter�ler�m�zle uzun vadel�
ve karşılıklı kazanç sağlayan
b�r �l�şk� kurarız.
Her zaman müşter� mutluluğu
ve memnun�yet� yaratmaya
söz ver�r�z.

 
Faal�yet gösterd�ğ�m�z her
coğrafyada sosyal, pol�t�k ve
kültürel değerlere saygı
göster�r, yasalara, �ş et�ğ�
kurallarına uygun ve şeffaf
davranırız.
Tüm müşter�ler�m�z ve �ş
ortaklarımızla �y� n�yetl�, ad�l
ve karşılıklı değer üretme
prens�b�ne dayalı �l�şk�ler
kurarız.
İş�m�zle �lg�l� uluslararası et�k
ve hukuk� kuralları gözet�r�z.
Dürüstlüğe, açık �let�ş�me ve
adaletl� yönet�me büyük önem
ver�r�z.
B�rb�r�m�ze güven�r ve saygı
duyarız.

 
İş�m�zle �lg�l� konularda
proakt�f davranırız.
Karşılıklı kazanç ve güvene
dayalı �l�şk�ler gel�şt�r�r�z
Farklı düşünce ve bakış
açılarının konuşulacağı
ortamlar yaratır yen�
çözümler ve f�k�rler
üret�lmes�n� sağlarız
Zorlukları çözümlemek ve
doğru kararı vermek �ç�n
ek�p olarak uzmanlıklarımızı,
deney�mler�m�z� ve
f�k�rler�m�z� b�r araya
get�r�r�z

 
Dünyamızın ve ülkem�z�n
doğal kaynaklarını korumayı
ve kurduğumuz tüm
�let�ş�mlerde çevre b�l�nc�n�n
oluşmasını ve
yaygınlaşmasını teşv�k
etmey� kend�m�ze görev
b�l�r�z.
Çevreye ve doğaya değer
veren b�r yaklaşımda
süreçler�m�z� yönet�r�z.
Sosyal sorumluluk b�l�nc� �le
toplumsal yaşam kal�tes�n�
ve çevre b�l�nc�n� arttırmaya
yönel�k çalışmalar yaparız.



Açlığı b�t�rmek, gıda güvenl�ğ�ne ve �y�
beslenmeye ulaşmak ve sürdürüleb�l�r tarımı
desteklemek

Kapsayıcı ve hakkan�yete dayanan n�tel�kl�
eğ�t�m� sağlamak ve herkes �ç�n yaşam boyu
öğren�m fırsatlarını teşv�k etmek

Standartlar, mevzuatlar, yönet�m s�stemler�, �ş
gel�şt�rme, k�ş�sel gel�ş�m ve yalın yönet�m

alanlarındak� teor�k ve uygulamalı
eğ�t�mler�m�zle, ş�rketler�n �ht�yaçlarına özel

n�tel�kl� eğ�t�mler sağlarız.
 

Sağlıklı ve kal�tel� yaşamı her yaşta
güvence altına almak

• Ürün ve h�zmet kal�tem�z� gel�şt�rmekten asla ödün
vermey�z.
• Her zaman doğru olanı doğru şek�lde yaparız.
• Her zaman müşter�ler�m�ze yüksek kal�tede ürün
ve h�zmet sunarız.

İst�krarlı, kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r
ekonom�k büyümey�, tam ve üretken
�st�hdamı ve herkes �ç�n �nsana yakışır
�şler� desteklemek

• Ek�b�m�ze �nsana yakışır �st�hdam ortamı yaratıyor,
düşünceler�n� net olarak �leteb�lmeler�n�, uygun yaşam
şartlarına ulaşmalarını önems�yor ve bu kapsamda etk�n
çalışmalar yapıyoruz.
• Yen�l�kç� bakış açısı �le sektörümüzdek� gel�şmelere
öncülük ederek uzmanlığımız ve tecrübem�zle
sürdürüleb�l�r b�r �ş ortamı oluştururuz. 

Güvenl� Gıdanın üret�m�, �şlenmes�, dağıtımı,
hazırlığı ve tüket�m� aşamalarını kapsayan tekn�k
ve yasalarla �lg�l� konularda uzmanlığımız ve
tecrübem�zle �şletmelere, denet�m ve 
 danışmanlık h�zmetler�m�zle güvenl� gıda
sürec�ne destek ver�r�z.


