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TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş olarak günde 1.2 

milyon öğün hizmeti vermekteyiz. Kullanmış 

olduğumuz tüm ham maddeler Türkiye’nin kalite ve 

gıda güvenliği standartlarını uygulayan seçkin 

firmalarından tedarik edilmektedir. 



TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Tüm tedarikçilerimiz 

bağımsız 3. taraf kuruluşlar 

tarafından denetlenmekte 

ve aynı zamanda ham 

maddelerin uygunluğu, 

bağımsız laboratuarlarda 

yapılan mikrobiyolojik ve 

kimyasal analizlerle 

kontrol edilmektedir.



TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Puan skalamızın altında 

kalan firmalar ile 

çalışılmamaktadır. 

Denetim ve analiz sonuçları 

uygun olan tedarikçiler, her 

ay tüm projelerimize 

‘’Onaylı tedarikçi listesi’’ 

ile yayınlanmaktadır. 



TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Projelerimiz siparişlerini 

sistem üzerinden yalnızca 

onaylı tedarikçi listesinde 

bulunan firmalardan 

verebilmektedirler. 

Projelerimiz bu liste dışında

bulunan hiçbir firmadan

sipariş veremez.



ET ÜRETİCİLERİ TEDARİKÇİ 
YÖNETİMİ

Tedarik etmiş olduğumuz tüm etlerde 

hayvanların menşeinden başlayarak 

kesim sonrası sevkiyat süreçlerine 

kadar izlenebilirlik sağlanmakta, 

süreçler veteriner hekimler 

kontrolünde gerçekleşmektedir. Mal 

kabul aşamasında etler tarafımıza 

‘’Veteriner Hekim Onaylı Sağlık 

Raporu’’ve ‘’Dezenfeksiyon 

Belgesi’’ ile teslim edilmektedir. 



ET ÜRETİCİLERİ TEDARİKÇİ 
YÖNETİMİ-NAMET

SEV Okulları için et ürünleri Namet’ten 

tedarik edilmektedir. 

Namet Türkiye’nin en büyük et üretim 

firmasıdır. 

Namet ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, 

IFS V6, BRC V6, FSSC 22000 kalite ve 

gıda güvenliği sistemi belgeleri ile TSE 

ürün ve hizmet yeterlilik belgelerine 

sahiptir. Tesisin üretim proseslerinde bu 

standartlar uygulanmaktadır.



Son günlerde Türkiye’nin gündeminde yer alan 

ve insanları tükettikleri et ürünleri konusunda 

haklı olarak endişelendiren Şarbon konusu 

hakkında Namet tarafından paylaşılan açıklamayı 

bir sonraki slaytta görebilirsiniz. 

ET ÜRETİCİLERİ TEDARİKÇİ 
YÖNETİMİ-NAMET





ET ÜRETİCİLERİ TEDARİKÇİ 
YÖNETİMİ-NAMET

Tedarikçimizin de belirttiği gibi Kurban Bayramı sonrasında oluşan 

Şarbon şüphesi  kontrolsüz kesimlerden kaynaklanmaktadır. 

Tedarikçi firmamız tarafndan Hayvanların kontrolü en az 2 veteriner 

tarafından yapılmaktadır. Bu veterinerden 1’i kamu görevlisi diğer 

veterinerler Namet’in kendi veterinerleridir.  Herhangi bir durum 

nedeniyle şüphe duyulan hayvanlar kesimhaneye kesinlikle 

götürülmemektedir. 

Bu şartlar altında mutfağımıza şarbonlu etin girmesi imkansızdır. Tüm 

etli yemeklerimizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. 



TEŞEKKÜR EDERİZ


