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Kuruluşundan bu yana Rapunzel Organik Tarım Ürünleri ve Gıda Tic. Ltd. Şti kendisini sağlıklı gıdalar üretip
dağıtımını yapmaya ve aynı zamanda doğanın ekolojik dengesini korumaya adamış bulunmaktadır.
Bütün Rapunzel ürünleri en başından beri %100 organik tarımdan elde edilmektedir. Gıda ürünlerimizin organik
kalitesinin ve güvenilirliğinin korunması ve geliştirilmesi bizim için en büyük önceliğe sahiptir.
Organik tarım, sürdürülebilir, geleceğe dönük bir ekonomi ile küresel gıda güvenliğine önemli bir katkının
temelidir.
Yüksek kaliteli, güvenli ve organik gıda üretiminin yanı sıra, sosyal hususlar da Rapunzel için önemli rol
oynamaktadır.
Çalışanlarımız ve değer zincirinin bir parçası olan herkes bu hedefler ile çabalamaktadır.
Bu bağlamda; küreselleşmenin bir tehdit olarak değil, bir şans olarak algılandığı adil ve yaşanabilir bir
dünyaya, sevgi ile % 100 organik ürünler üretirken;


Ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarına ve gıda güvenliği yönetim sistemi standardı gerekliliklerine uygun olarak
ürünlerimizi üretmeyi,



Ulusal ve uluslararası organik tarım ve üretim mevzuatı şartlarına; uymayı taahhüt ettiğimiz organik tarım
temelli diğer uluslararası standartların şartlarına (Demeter, Krav, FFL, vb.) uygun olarak ürünlerimizi
gerçekleştirmeyi,



İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve gıda üretimi için uygun çevre şartlarını sağlamayı,



Ürünlerimizin kökenine ulaşabileceğimiz; üretimlerimizin çiftlik, hasat, depolama, işleme, satış aşamalarını
kontrol edebileceğimiz kesintisiz izlenebilirliği sağlamayı,



Firmamız bünyesinde yoğun kalite kontrolleri ve akredite laboratuvarlara yaptırılan çok sayıda harici analiz ile
ürünlerimizin kalitesi ve güvenliğini güvence altına almayı,



Teknolojik gelişmeleri takip ederek işletme verimliliğini sürekli arttırmayı,



Ürünlerimizi, süreçlerimizi ve işletmemizi sürekli iyileştirip geliştirmeyi; gıda zinciri boyunca gıda güvenliği ile
ilgili bilgileri sürekli güncelleyerek sisteme aktarmayı,



Sürekli eğitim ile % 100 organik üretime, yüksek kaliteye, güvenli ve hijyenik gıda üretimine ve çevre
korumaya olan bağlılığımız hakkında çalışan farkındalığı yaratmayı ve bilinçli çalışanlar ile faaliyetlerimizi
gerçekleştirmeyi,



Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,



Tüm çalışanlarına uygun çalışma alanı sağlayarak, çalışanların kendilerini geliştirmelerini destekleyen, yüksek
düzeyde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu sağlayan bir şirket olmayı ve uzun süreli personel istihdamını
yaratmayı,



Çiftçilerimize düzenli olarak organik tarım eğitimleri vererek organik üretim, organik tarım kuralları konularında
farkındalık kazandırmayı ve böylelikle bilinçli çiftçiler ile projelerimizi yürütmeyi,



Çiftçilerimiz ile yoğun temas kurup, etkin iletişimde bulunarak çiftçilerimizin faaliyetlerini ve organik tarım
kurallarına uyma yeteneklerini kontrol ederek organik projelerimizde en iyi organik kaliteyi sağlamayı,



Tedarikçilerimiz ile sürekli ve etkin iletişim halinde olarak felsefemizi paylaşan tedarikçilerle iş birliği yapmayı,



Müşterilerimizin kalite ve gıda güvenliği talepleri doğrultusunda en iyi ürünleri ve en iyi hizmeti sunmayı,
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Faaliyetlerimizi doğal kaynakların sınırlı olduğunu kabul edilerek belirlemeyi ve faaliyetlerimizi planlarken
doğal kaynakların, iklimin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını göz önünde bulundurarak çevreyi aktif bir şekilde
korumayı,



Tüm iş süreçlerimizde, etkileşimde olduğumuz tüm partnerlerimizin sosyal ve ekonomik koşullarını göz
önünde bulundurarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemeyi; içinde
bulunduğumuz toplumu ilgilendiren konulara duyarlı olmayı; evrensel değerlere saygılı, olumlu ve sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal etkiler yaratmayı ve böylelikle toplumumuzu ileriye götürmeyi,



Çiftçilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, müşterilerimize adil ve saygılı davranmayı; tüm paydaşlarımız
için yeterli düzeydeki katma değeri güvence altına almayı; dürüst ticaret programı ile iş hacminin arttırılmasına
yönelik çaba göstermeyi,

Taahhüt ederiz.
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