




AKKOL GRUP, 2007 yılında yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe faaliyet 
göstermek amacıyla kurulmuştur. “AKKOL GRUP”, genç ve dinamik kadrosu ile 
gelişimini hızla sürdürmekte olup; iş merkezi, inşaat, sanayi, eğitim ve hastane gibi 
çok değişik sektörlere hizmet verir duruma gelmiştir. Ayrıca uygun lokasyonlarda 
yapmış olduğu restoran yatırımlarıyla müşterilerine üst düzey kalite sunmaktadır.

Bugün, Türkiye ve yurtdışında 500’ü aşkın kuruma hizmet veren bir büyüklüğe 
ulaşmıştır. Bu hizmet, doğrudan müşteri işyerlerinde üretim yaparak verilebildiği 
gibi, İstanbul’da yatırımı yapılmış üretim merkezlerinden müşteri işyerlerine 
taşımak suretiyle de verilebilmektedir.

Şirket, hizmet sektörünün geniş yapısı içerisinde müşterilerin ihtiyaç duyduğu 
diğer hizmetlerine de cevap verebilmektedir.

“AKKOL”, 2010 yılı itibariyle yurtdışı projelerinde yer almaya başlamış olup, şu 
anda Uganda, Libya ve Irak’ta faaliyet göstermektedir.

Hakkımızda

Akkol , genç ve
dinamik kadrosuyla
üst düzey kalite
sunar.



Misyonumuz 
Yiyecek İçecek

Sektörünün Genç ve  
Dinamik Kalite 

Öncüleriyiz.

• Kalite ve Bütçe Odaklı Yönetim

• Doğru Uygulanan İş Akış Süreçleri

• Kalitemizden Memnun Uzun 

Süreli Müşteri İlişkileri

• Sürekli Olarak Verimli, Kaliteli 

Ürün Ve Hizmet Alabileceğimiz 

Çözüm Ortakları İle Birliktelik  

• Çalışanlar İle Karşılıklı Fayda 

Oluşturan Uzun Süreli Birliktelik

• Hizmetimizden emin oluruz ve   

müşterilerimize bunun huzurunu 

yaşatırız.

• Sürekli eğitim çalışanlarımız için  

vazgeçilmezlerimizdendir.

• Takım çalışması bireysel 

başarılarımızın önündedir.

• Her müşteri bizim için değerlidir. 

• Müşterilerimizin her birine hızlı 

ve özgün çözümler üretiriz.

Stratejilerimiz

Değerlerimiz

Vizyonumuz
Toplam Kalite Yönetimi 
felsefesi ile Türkiye’nin 

ilk 5 Gıda ve Hizmet 
firması arasında 

yer almak.



Müşterilerimize, süreçlerine katıldıkları ŞEFFAF bir 

yönetim modeli taahhüt ederiz.

• Görüşlerinizi bize aktarabilir,

• Menülerinizin oluşumuna katkıda bulunabilir,

• Çalışılan tedarikçi ve markaları, doğru malzeme ve miktarlar kullanılarak 

üretim yapıldığını kontrol edebilirsiniz.

Bunların neticesinde doğru fiyat ödediğinizi 

görebilirsiniz.

• Müşterilerimize, STANDART uygulamalar içeren bir yönetim modeli 

taahhüt ederiz.

• Müşterilerimize, KALİTELİ DOĞRU FİYAT oluşturan bir yönetim modeli 

taahhüt ederiz.

• Müşterilerimize, KATMA DEĞER (memnuniyet ve maliyet) yaratacak bir 

yönetim modeli taahhüt ederiz.

Genel Müdürlük 

Organizasyon Yapımız



Şirketlerimiz

AKKOL  
Hazır Yemek A.Ş.

Grubumuzun en büyük firması 
olan şirket; yiyecek içecek 
hizmetleri ve diğer hizmet işlerini 
yerine getirmek için 2007 yılında 
kurulmuştur.

AKKOL Tat  
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Ltd. Şti.  
 
Şirket, yiyecek ve içecek hizmetleri 
sektöründe faaliyet göstermek 
amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

AHA 

Dünyanın en büyük havalimanı 
olacak olan 3. Havalimanı inşaatının 
yapımı esnasında çalışacak işçilerin 
tüm yiyecek içecek hizmetlerini 
sağlama amacı ile kurulmuştur.

IFC 
Uluslararası alanda yiyecek 
içecek hizmeti sağlama amacı 
ile kurulmuştur.





Yerinde Üretim Hizmetleri

İşletmeniz bünyesinde yer alan mutfak hizmetlerinin üst seviyede Gıda Güvenliği 

Standartları’nı yakalayacak şekilde yürütülmesi sorumluluğumuz ve taahhüdümüzdür.

Bu çerçevede işletmenizde yer 

alan yiyecek-içecek hizmetlerinin 

sağlanması aşamasında; yiyecek-

içecek servis alanına ilişkin değerlendirme, 

düzenleme işlerinin yenileme veya 

tamamlama yatırımı gerektirmesi 

durumunda tarafımızdan karşılanması, 

yemek üretim alanına ilişkin değerlendirme, 

gerektiği durumlarda yenileme veya 

tamamlama yatırımı gerektirmesi 

durumunda tarafımızdan karşılanması 

işletmeniz bünyesinde yer alan tüm gıda 

üretim ve sunum hizmetlerinin (sabah 

kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 

kumanya, dinlenme aralarındaki tüm yiyecek 

ve sıcak-soğuk içecek servisleri, özel toplantı 

yemekleri, piknik organizasyonları gibi) 

sağlanması aşamasında sizlerin ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılayacak çeşitli hizmetler 

sunmak bizim için önemlidir.

Siz müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, 

sizlerin talep etmiş olduğu nitelikte doğru 

servis ve hizmet kalitesini sunduğumuzu 

bilebilmek  bizim için çok önemlidir.



Üretimde yüksek seviyede gıda 

sağlığı kriterlerinin uygulandığı, 

bunu destekleyecek üretim 

teknolojilerine sahip mutfaklarda, 

konusunda profesyonel, sürekli eğitim 

programları ile bilgileri güncellenen 

çalışanları ve bu süreçleri destekleyen 

tedarik zinciri ağı ile sizlere hizmet 

veriyoruz.

Taşıma Yemek Hizmetleri

İşletmeniz bünyesinde verilen yiyecek-içecek hizmetlerinin işletmeniz dışında temini 

konusunda da en iyi hizmet ve ürün kalitesini sağlamak siz müşterimize taahhüdümüzdür.



Davet & Organizasyon Hizmetleri

İşletmenizin içinde veya dışında gerçekleştireceğiniz organizasyon ve toplantılarda 

misafirlerinizi ağırlamanızda sizin göstereceğiniz hassasiyeti bilen ekibimiz sizlere en iyi 

hizmeti sunmaktan keyif alacaktır.

Siz misafirleriniz ile birlikte olacağınız zamanı ve nasıl bir hizmet istediğinizi bize 

söyleyin, bırakın ekibimiz toplantı salonunuzu, yiyecek ve içecek büfelerinizi hazırlasın, 

sizin çalışmanız devam ettiği sürece size ve misafirlerinize servis etsin, işletmenizde 

gerçekleştireceğiniz tüm kutlamalarda arzu ettiğiniz organizasyonu size sağlamak bizim 

görevimizdir.

Özel yemeklerde, piknik organizasyonları veya toplantı organizasyonlarınızda ihtiyaç 

duyacağınız diğer tüm hizmetler için de tek bir tedarikçi kolaylığı sağlıyor, entegre çözümler 

üretiyoruz. Bu kapsamdaki; ses ve ışık gösterileri, masa düzenlemeleri, DJ veya canlı müzik, 

havai fişek gösterileri gibi tüm hizmetler için sizin yerinize biz çalışıyoruz ve bundan keyif 

alıyoruz.



Yönetim Sistemleri

Restoran ve Kafe Hizmetleri

Grup olarak açtığımız restoranlar ve cafelerde en üst düzeyde lezzet ve 

hizmet kalitesini hedefliyoruz. 

Kafe markalarımızla; günlük hareketli iş yaşamında hızlı tüketime uygun, değişik 
ve eşsiz lezzetleri sunuyoruz.

Restoranlarımızla; geleneksel lezzetlerimizi  en modern  sunumlarla yaşatıyoruz



IFC - ULUSLARARASI ALANDA
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

Tüm dünyada aynı kalite ve hizmet 
bilinci ile….

Grubumuza bağlı;  

IFC ( International FoodCompany) 

markamız ile uluslararası alanda yer 

almaktayız.

Genç ve dinamik kadrosu ile uluslararası 

standartlarda sunulan hizmet kollarımız;

• Okul Yemek & Kantin İşletmeciliği

• İnşaat Sanayii Yemek İşletmeciliği

• Petrol Sanayii Yemek İşletmeciliği

• Fabrika ve İş Merkezleri

• Davet & Organizasyonlar



• Ürün kabulünden servis sonuna kadar geçen 

süreçlerde yapılan işlemlerin Hijyen - HACCP 

talimatlarımıza uygunluğunu kontrol eder. 

• Yapılan denetimlerdeki gözlemlere göre personele 

iş başı  eğitimlerinin verilmesini sağlar 

• İşletmede  ISO 22000 & ISO 9001:2000 Sistemi 

gereği  tutulması zorunlu kayıtları kontrol  eder. Bu 

kayıtlarla üretimi  geriye dönük inceler. 

• Gözlem sonuçlarını tüm personel ve işletme 

yöneticileri ile paylaşır. 

Ortalama 160 soruluk iki adet denetim formu ile  

Merkezi - Yerinde Üretim yapan ve Taşıma Yemek 

Hizmeti sunulan projelerimizi denetliyoruz…

Denetimler

Gıda mühendisi, gıda teknikerinden oluşan bir kadro ile denetimler yapılır.  Akkol 

Grup hijyen kalite denetçileri:



Çalışanların motivasyonunun sağlanması çerçevesinde, gelişim için iç ve dış 

kaynaklı destekler sağlar.

Akkol Akademi ile Akkol çalışanları, hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ve 

tedarikçilerimizle  bilgilerimizi paylaşacak bu bilgi paylaşımının, eğitimlerin 

sürekli ve sistemli olmasını sağlayacağız.

Akkol Kütüphanesi kapsamında kitaplar yayınlamaktayız.

Akkol Grup olarak, kalite ve verimliliğin yıldan yıla öğrenilecek ve üst yönetim 

liderliğinde, ekip olarak devam ettirilen bir süreç olduğunu benimsiyoruz…

Eğitimler

Akkol , çalışanları
için bir okuldur
ve insana yatırım
yapar.



Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu Üyeleri (Eğitimciler): 

Eğitim Komisyonunun

Çalışma Gerçekleştirdiği Projeler
Akkol Akademi bünyesinde faaliyet gerçekleştirir.

Eğitim Komisyonu:  Eğitim Komisyonu, mevcut görevlerinin dışında görevlendirilen 

komisyon üyelerinden (eğitmenlerden) oluşur.

1- Yeni Proje Açılışları 

2- Yeni Proje Sorumlusu olan Projeler

3- Uyarı Yazısı Alan Projeler

4- İyileştirme İhtiyacı Bulunan Projeler

5- Hassasiyeti olan Projeler 

a) Operasyondan Sorumlu Eğitimci:  
 

Hijyen - Kalite – Bütçe - Müşteri 

Memnuniyetinde başarı göstermiş 

Operasyon Yöneticileri, Proje 

Sorumluları, Aşçıbaşılar, Kasiyer 

gibi  operasyonda görevli ve eğitim 

vermeye istekli kişiler görevlendirilir.

b) Hijyen Kaliteden Sorumlu 

Eğitimci: 
 

Hijyen Kalite Departmanında 

görevli denetçiler görevlendirilir.



İş Sağlığı Ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi İle İlgili Neler Yapıyoruz?

• Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planları hazırlıyoruz. 

• İSG Eğitimleri veriyoruz.

• İş kazası ve Ramak kala olaylarının incelenmesi, gerekli düzeltici 

faaliyetlerin alınmasını sağlıyoruz.

Temel İSG Eğitimi Konuları 
 

• 6331 sayılı Kanun ve Çalışma   

Mevzuatı

• İşyeri Temizliği ve Düzeni

• İş Kazası / Meslek Hastalıklarının  

Sebepleri ve Korunma Yöntemleri

• Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik 

Risk Etmenleri, Elle Kaldırma ve   

Taşıma

• Elektrik ve Yangın Tehlike, Risk ve 

Önlemleri

• Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Politikamız  
• İş sağlığı ve güvenliğini   
 her işin önünde    
 tutarak personel eğitimini,  
 motivasyonu sağlamak
• Yasalara uymak
• Bu konuda sürekli iyileşme  
 sağlamaktır.



2
 1 3Tüm denetim sonuçlarımızı Akkol.tk 

sistemimiz aracılığıyla müşterilerimiz 
ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 

AKKOL TK sistem ve e-mail ortamında 
yapılan bu gönderimler önemlidir ve  

sektör için yeni bir duruştur.

3) Farklılıkları yöneten 
STANDART uygulamalar 

Akkol Tk Sistemimiz

1) KALİTE ve DOĞRU FİYAT garantisi 
 
Bizlere bildirmiş olduğunuz yetkililerin mail adresleri sistemimize 

kaydedilerek;

• Mutfaklarınıza Operasyon Ekibimiz hangi sıklıkla gelmiş, sizlerin talep 

ve şikâyetlerini nasıl yönetmiş 

• Mutfaklarınızda Bağımsız Denetim Ekibimiz tarafından yapılan Hijyen 

Denetimlerinde major ve minör uygunsuzluklar nelerdir 

• Bu mail adreslerine otomatik olarak haftalık- aylık periyotlarda atılan 

mailler ile bizi takip edebilir ve bir önceki rapor/denetim sonucunda  

alınan aksiyonları görebilirsiniz. 

2) Müşterilerin süreçlerine 
katıldıkları ŞEFFAF yönetim   
http://akkol.tk web sitemize, size özel kullanıcı bilgileri 

ve şifre ile ulaşarak; menülerinizi ve üretim sayılarını 

oluşturabilir, çalışılan tedarikçi ve markaları kontrol edebilir, 

doğru malzeme kullanıldığını takip edebilir, doğru fiyat 

ödediğinizi görebilirsiniz. 



Diyetisyen Hizmeti

Müşterilerimizin sağlığı bizim 

için önemlidir.

Yoğun çalışma temposunda çoğu zaman kendi 

sağlığımıza dikkat etmiyor ve önlem alacak zaman 

bulamıyoruz. Bunun farkındalığı ile müşterilerimize 

diyetisyen hizmetimizle destek olmak istedik. 

Diyetisyenimiz bireyin kitle indeksini belirlemekte ve 

kişiye özel diyet programları yazarak, sonrasında takibini 

yapmaktadır.

Tedarikçiler

Ana hedefimiz kaliteli, güvenilir, insan sağlığına zarar vermeyen, uygun 

maliyetli ürünler üretmektir ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde satınalma 

stratejik bir önem taşır.

Beklentilerimiz; yüksek kalite standartları, ciddi fiyat politikası, lojistik destek, müşteri 

odaklılığıdır...

Tedarikçilerimizin de aynı bilinç ile çalışmasını bekler, bu yoldaki çabalarına destek oluruz.



İş Ortakları

Konusunda uzman iş ortaklarımız sayesinde sizlere güvenle hizmet 

etmekteyiz...

Kalite Sistem Laboratuvarları: 
 
Dünya markası Merieux Nutri Sciences güvencesi ile çalışmakta 
olan KSL ; bizlere Gıda Mikrobiyololiji / Seroloji Analizleri, Fiziksel /  
Organoleptik Analizler, Hijyen Kontrolü, Personel Hijyeni, Ortam 
Rutubet ve Sıcaklık Ölçümü, Ekipman Kontrolü konularında destek 
olmaktadır.

Winterhalter:   
 
Kimyasal temizlik ürünleri işimizin en kritik noktalarından biri 
olduğunun bilinci ile dünyada kalitesi profesyoneller tarafından 
kanıtlanmış Winterhalter ürünlerini  kullanmaktayız.

Truly Nolen – Barrier Pest:

Pest kontrolde gıda sektörünün iki önemli firması ile çalışmaktayız.
Konusunda uzman ekipler ile haşereler kontrol altına alınmaktadır.

Diversey Consulting:

Bağımsız denetimler ile kendimizi denetlemekteyiz.



Ekibimiz, denetim sonuçlarını Akkol 

tk sistemimize yüklemekte, Akkol 

yöneticileri, üretim tesislerinin 

ve projelerinin gıda güvenliği ve hijyen 

durumlarını anında görebilmektedir.

Bu raporlama  ve izleme sistemi sayesinde;  

Akkol yönetimi yüklenen verilere anında 

ulaşabildiği gibi istenilen her aşamada 

gıda güvenliğine yönelik raporlar elde 

edebilmektedir. Böylece tüm üretim 

tesislerinde ve projelerdeki gıda güvenliği 

ve hijyen standartları sürekli olarak 

iyileştirilmekte, uygulamalar uluslararası 

standartlar ile entegre edilerek müşteri sağlığı 

ve güvenliği en üst düzeyde tutulmaktadır. 

Bu program ile Akkol üretim ve proje 

çalışanları sürekli olarak eğitime tabi 

tutulmakta ve gıda güvenliği bilgi, beceri ve 

uygulamaları sürekli güncel tutulmaktadır. 

Program , birbirini takip eden Denetim-Eğitim 

- İyileştirme - İzleme & Sürdürülebilirlik adı 

altında 4 entegre süreçten oluşmaktadır.  

 

Yani, Akkol Gıda Güvenliği operasyonları, 

sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkesi ile 

en üst düzeyde Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 

esasına dayanarak,  raporlamalarını şeffaf bir 

şekilde müşteri yetkilileri ile paylaşmaktadır.

Otokontrol

Akkol Yemek’ten dev gıda güvenliği adımı… Gıda mühendislerinden oluşan 

ekibimizle Akkol projesi dahilinde yılda yaklaşık 500’den fazla gıda güvenliği 

ve hijyen denetimi gerçekleştiriyoruz. 



AKKOL GRUP, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, 

üstün hizmet ve yiyecek kalitesini sağlamayı hedefleyerek, müşterilerinin 

ihtiyaçlarına cevap veren, bu alanda büyük işlere imza atmayı ilke edinmiş 

bir gruptur. 

B
aşarının, kendi personeli ve müşterileriyle süregelen iyi ilişkiler üzerine 

inşa edilerek, birbirini sürekli dinleyerek, mükemmel takım çalışmasını 

sağlayarak kazanılacağının bilincinde olan bir şirkettir.

Tüm bu hedeflere ulaşmada ve başarıyı sağlamada, işimizin tam kalbinde yer 

alan çalışanlarımız, bizim için çok önemlidir. Bu nedenle; en uygun kişileri, en 

doğru şekilde istihdam etmeye çalışıyor, şirket kültürümüzü yansıtan, rahat ve 

verimli bir ortamda, devamlılık gösteren çalışan-işveren ilişkisini geliştiriyoruz. 

Tüm çalışanlarımızın gereken eğitim ve gelişim fırsatlarına ulaşmalarına imkan 

veriyoruz.

İşimizle ilgili her zaman ve her yerde sorumluluk almalarına imkan veriyor, bu 

nedenle yaptıkları işle ilgili bilgilere tam ve zamanında ulaşmalarını sağlıyoruz. 

Çalışanlarımızın bireysel performanslarının fark edilmesi ve yönetilmesi, sürekli 

gelişimleri için gereken süreçleri sağlamaya çalışıyoruz.

İnsan Kaynakları

Akkol’da 
çalışmak...



Ülkemizle birlikte  Irak, Uganda ve Libya’da da hizmetlerimizle varız

TÜRKİYE

IRAK

LİBYA

UGANDA

Referans Haritası

Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen markaları tarafından tercih edilliyor olmanın 

gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz hizmette sürekliliği sağlamak…

Hizmet verdiğimiz iller



Engelleri  
Beraber Aşalım

Türkiye’nin Canı

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz  Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 
‘WWF’

Biz de destek olmak istedik... Geri dönüşümlü 

olmak   üzere    plastikten oluşan kapaklar 

hizmet verdiğimiz bütün projelerimizde 

toplatılarak, toplanan kapaklar doğrultusunda 

engellilere Tekerlekli Sandalye ve ihtiyaçları 

olan malzemeler olarak geri dönecektir.

WWF- Bu dünya tüm canlıların. Gurur 

duyduğumuz doğal mirasımızı gözümüz gibi 

korumak ve çocuklarımıza bırakmak hepimizin 

sorumluluğu diyerek yola çıkan “Türkiye’nin 

Canı Kampanyası”na bizim de katkımız olsun 

istedik.

Sosyal Sorumluluklarımız

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk 

haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları 

yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına 

yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz 

biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere 

görevlendirilmiş bir kuruluştur.

AKKOL olarak biz de çocuklarımızın geleceği için ‘UNICEF 

TÜRKİYE YÜZYÜZE PROJESİ’ne katkıda bulunmak istedik. 

UNICEF çalışanları yemek verdiğimiz noktalarda standlar 

açmakta ve projelerini anlatıp, çocuklarımızın geleceği için 

katkıda bulunmaktadırlar.

Bu projeden elde edilen gelir, UNICEF TÜRKİYE 

çalışmalarına aktarılacaktır.

Sosyal Sorumluluk

Projelerimiz ‘Unicef’



Mailing

Mailing uygulamalarımızla müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızın özel 
günlerini kutluyoruz.

Sürpriz 
Uygulamalar
Kiosk makinelerimizde bulunan puzzle’ı en hızlı 

çözen müşterilerimizi, yemekhanelerimizde, servis 

kağıtlarına yerleştirdiğimiz QR Kodları okutarak 

“Şanslı Tepsi” uygulamamıza katılan müşterilerimizi, 

ödüllendirmekteyiz.





Mailing

We are celebrating the special occasions of our suppliers and our employees with our 

mailing applications.  

Surprise
Applications

We are rewarding our customers who are the 

fastest to solve the puzzle in our kiosk machines and 

are participating in our “Luck Tray” application by 

scanning the QR codes we place on service papers 



Let’s overcome obstacles 
together

Turkey’s Life

Our Social Responsibility Projects Our Social Responsibility Projects 

‘WWF’

We wanted to support as well... Recyclable 

plastic caps are collected during all of our 

projects and will in return be used to provide 

disabled people with wheel chairs and 

required equipment.   

WWF - This world belong to all living beings. 

Protecting our natural heritage we take 

pride in and handing it down to our children 

is everybody’s responsibility and wanted to 

support the “Turkey’s Life Support” as well.  

Our Social Responsibilities

UNICEF, is an organization appointed by the United 

Nations General Assembly for the publicity and defense 

on behalf of children and aims to help children in order to 

meet their basic needs and is an organization mandated 

to create opportunities for children in order to realize 

their potential in full form.

As AKKOL we also wanted to contribute to the future 

of our children and support  the ’UNICEF TÜRKİYE 

YÜZYÜZE PROJESİ’ (Unicef Turkey Face To Face 

Project).  UNICEF opens booths in places where we are 

providing food, explains our projects and supports the 

future of our children. 

The revenue we get from this project will be donated for 

the works of UNICEF TURKEY.

Our Social Responsibility 
Projects “Unicef”



Ülkemizle birlikte  Irak, Uganda ve Libya’da da hizmetlerimizle varız

TÜRKİYE

IRAK

LİBYA

UGANDA

Reference Map

We are proud to be the preference of outstanding brands in Turkey and the world.  

Our goal is to provide continuity in services...

Provinces we provide services
Besides our country, were are also present in Iraq, 

Uganda and Libya with our services. 



Akkol Grup is a group intending to accomplish great work as a principle and 

is operating in the food and beverages sector, aiming for superior service 

and beverage quality and responding to its customer’s needs.

T
his is a company that is aware of the fact that success is built on the good re-

lations with your own personnel and customers as well as the fact that always 

listening to each other and ensuring perfect teamworkis the key for success.

Our employees are at the heart of our business for reaching these goals and success 

and are of highest importance.  Thus, we try to employ the most suitable individu-

als and are developing a continuous employer-employee relationship which reflects 

our company culture and in a comfortable and efficient environment We provide the 

required training and development opportunities to all of our employees. 

Since we are allowing our employees to take responsibility in every field and at any 

time, we provide them all information related to their work in a timely manner. We try 

to ensure the necessary processes for the  recognition, management and continuous 

improvement of the individual performances of our employees.

Human Resources

Working at
Akkol…



Our team uploads the inspection 

results into our Akkoltksystem 

where Akkol managers can 

view the food security of the production 

facilities and projects as well as the 

hygienic conditions in an instant

With this reporting and monitoring 

system, the uploaded data can 

be instantly reached by the Akkol 

management and reports regarding food 

safety can be obtained for every step.  In 

this way, the food safety and hygiene 

standards in all production facilities 

and projects is continuously developed 

and the applications are integrated 

with international standards in order to 

ensure the highest customer health and 

security.  

The production and project employees of 

Akkol are continuously trained with this 

program and their knowledge, skills and 

applications are preserved up to date.  

The program consists of 4 integrated 

processes namely in succession; 

Inspection - Education - Improvement - 

Monitoring and Sustainability. 

Thus, Akkol’s food security operations are 

based on the highest Customer Health 

and Security, obeying the continuous 

improvement and continuity principles 

where the report are shared with 

customer representatives. 

Self-Inspection

Giant step by Akkol Food for food safety  With our team consistent of food 

engineers we perform more than approx. 500 food safety and hygiene 

inspections within the Akkol project per year.



Partners

We are serving you with confidence, thanks to our expert business partners...

Quality Systems Laboratories:

KSL, which is working together 

with assurance of the world 

leading brand Merieux Nutri 

Sciences, provides us support 

regarding; Food Microbiology 

/ Serology analysis, physical / 

organoleptic Analysis, Hygiene 

Control, Personal Hygiene, 

Environment Humidity and 

Temperature Measurements 

and Equipment Control. 

Winterhalter:

Aware of the fact that chemical 

cleaning products are one 

of the most critical points in 

our business, we are using 

Wintehalter products which 

have been proven by leading 

professionals.

Truly Nolen - Barrier Pest:

We work together with two 

major companies in the pest 

control of the food industry. 

Pests are controlled by expert 

teams.

Diversey Consulting:

We inspect ourselves with 

independent inspections.



Dietitian Service

The health of our customers is 

important to us:

In the busy schedule one we often do not pay attention 

to our own health and cannot find the time to take 

precautions.  Aware of this situation we wanted to help 

our customers with our dietician service.  Our dieticians 

determine the body mass index of individuals, prepare 

individual diet programs and perform follow-ups 

afterwards.

Suppliers

Our main goal is to produce good quality, reliable and cost effective products 

which are not harmful to human health. Purchasing plays a strategic role 

during the realization of this goal.  

Our expectations are; high quality standards, a serious price policy, logistics 

support, customer focus...

We also expect our suppliers to work with the same awareness and also support 

efforts in this direction.



2
 1 3We share all inspection results with 

our customers through our Akkol.tk 
system in a transparent manner.

These mails sent through the Akkol TK 
system and via e-mail are important a 

new stance in the sector. 

3) STANDARD practices 
managing the differences 

Our Akkol Tk System

1) Guarantee for QUALITY and the RIGHT PRICE  
 
We record the e-mail addresses of the authorities you notified us 

in our system;

• You can monitor how often our operation staff has visited your 

kitchens and how they managed your requests and complaints.

• What major and minor nonconformities were observed in your 

kitchen by our independent inspection team.

• You can follow us with these periodically sent e-mails weekly or 

monthly and have the opportunity to see the actions taken as a 

result of the previous report/inspection. 

2) A TRANSPARENT management 
with customer involvement  
You can reach our website http://akkol.tk with your private 

user profile and password. Here you are able to; - create the 

number of menus and productions, check the suppliers and 

brands you are working with, control if correct materials 

are used and see that you are paying the right price. 



Occupational Health and Safety
What to we to related to the OHSAS 18001 Occupational Health and 

Safety System?

• We are preparing risk analysis and emergency action plans.
• We provide training for occupational health and safety 
• Investigation of occupational accidents and near miss incidents, 
we ensure necessary actions for improvement are taken.

Main OccupationalHealth
and Safety Topics
 
• Law and Labor legislation No. 

6331

• Workplace Sanity and Lay-out 

• Causes of Work Accidents 

and Occupational Diseases and 

Prevention Methods Thereof

• Chemical, Physical, Ergonomic 

Risk Factors, Manual Lifting and 

Handling

• Electricity and Fire Hazards, Risks 

and Precautions

• Use of Personal Protective 

Equipment

Our Occupational Health 
and Safety Policy  
• Ensuring the priority of 
occupational health and safety 
over anything else
and provide training for 
personnel and maintenance of 
motivation
• Abide by the Law. 
• To ensure continuous 



Education Commission

Members of the Education Commission (Instructors):

Projects in Which The Education Commission 

Performs Duties
Perform activities within the Akkol Academy

Education Commission:  The Education Commission, is consistent of commission 

members (instructors) appointed apart from their present tasks.

1- New Project Openings

2- Projects with a New Project Officer

3- Projects which received a Warning Letter 

4- Projects in need of Improvement

5- Sensitive Projects

a) Instructor Responsible for 

Operations:

Operations Managers, Project Officers, chefs 

and cashiers working in operational tasks 

who have demonstrated success in Hygiene  

Quality, Budget, Customer Satisfaction are 

tasked if they are willing to provide training. 

b) Instructors responsible for 

Hygiene and Quality: 
 

Inspectors which are on duty in the 

Hygiene Quality Department are 

appointed for the task. 



Provides internal and external support for development in order to maintain the 

motivation of the employees. 

With the Akkol Academy, we share our information with Akkol employeesour 

customers we serve, and our providers in order to ensure a continuous and 

systematic education. 

We publish books within the Akkol Library.  As Akkol Group, we adopt that 

quality and efficiency is taught year by year under the leadership of the upper 

management and that it is a process which is sustained in teamwork...

Training

It is a school for 
Akkol employees
and investing in 
people it makes.



• Controls the procedures beginning from acceptance 

of the product till the end of service for their compliance 

with our HACCP directives.

• Provides on-site training to the personnel in 

accordance to the observations made during the 

inspection. 

• Controls the required records in the business 

as mandated by the ISO 22000 & ISO 9001:2000 

system.  These production records are evaluated 

retrospectively.

• The observations results are shared with the entire 

staff and business managers. 

We are inspecting our projects providing central 

- on site production and transported meals  with 

a inspection form consisting approximately 160 

questions.

Inspections

Inspections are conducted with a staff consistent of a food engineer and food 

technician . Akkol Group Hygiene Quality Inspectors:



IFC - INTERNATIONAL FOOD 
COMPANY

We provide international services with our 

group company IFC (International Food 

Company).

With our young and dynamic staff, our 

services include:

•  School Food & Canteen Administration

•  Construction Industry Food 

Administration

•  Petroleum Industry Food Administration

•  Factory and Business Centers

•  Invitations & Organizations

With the same quality and service 
principle…



Management Systems
Restaurant and Café Services

We aim to provide the best flavor and quality of services in 
restaurants and cafés we have opened as a group.

With our coffee brands; we provide various delicious flavors which are suitable 
for the hectic daily business life.  In our restaurants; we cherish our traditional 
dishes with the most modern presentations.



Invitation & Organization Services

Our team knows your sensitivity regarding the hosting of your visitors 

during organizations and meetings held inside and outside of your company 

and will be glad to provide you with the best services.

Just tell us the time you intend to be together with your visitors and your requested 

services and let our team prepare your meeting room as well as the food and 

beverage buffets 

and provide you and your visitors service during your meeting. It is our responsibility to 

provide you the organization you desire during all celebrations held at your company. 

We also create integrated solutions for your special meals, picnic organizations or 

meeting organizations and every other services and provide you with the ease of a 

single supplier.  In this regard, we are also glad to provide you services such as sound 

and light shows, table arrangements, DJ or live music and firework displays. 



We provide you services with 

kitchens that have production 

technologies available able to 

provide high levels of food safety criteria, 

expert employees receiving continuous 

training programs and updates and 

with a supply chain supporting these 

procedures. 

Transported Meal Services

Our company guarantees you to provide the best service and product quality during 

delivery of food and beverage services from the outside for your internal company needs



On-site Production Services

Our responsibility and guarantee is to provide top-level Food Safety Standards in our 

kitchen services within our company.

In this context, during the stage of 

providing food-beverage services in our 

company the following is important for 

us; assessment of the food and beverage 

service area, covering by us in case 

maintenance works require renewing 

or investment,  assessment of the food 

production area, covering by us in case 

renewal or completion investments are 

needed, providing various services in order 

to fullfill your needs and expectations, while 

providing all food productions and serving 

activities (breakfast, lunch, dinner, rations, 

all food and warm-cold beverage services 

during rest periods, special meeting dinners, 

picnics etc.).

It is crucial for us to understand your needs 

in order to ensure and know that we are 

providing the right service and service 

quality you are requesting from us. 



We are committed in such a way
that we never compromise
on QUALITY



Our Affiliates 

AKKOL  
Hazır Yemek A.Ş.

The largest firm in our group was 
founded in 2007 for providing Food 
and Beverage Services and other 
services

AKKOL Tat  
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Ltd. Şti.  
 
The firm was founded in 2009 
for providing Food and Beverage 
Services.

AHA 

Was founded in order to provide 
all needed food and beverage 
services for the workers working 
on the construction of the 3rd 
Airport which will be the largest 
one in the world.

IFC 
This firm was founded for 
providing Food and Beverage 
Services on an international 
scale. 



We guarantee our customers a transparent management 

model in which they will participate.

• You can express your opinions,

• May contribute to the creation of your menus,

• You can check the cooperating suppliers and brands and can control if the 

production is being undertaken with the right amount of materials. 

After all, you will see that you are paying the right price.

• We guarantee our customers a management model with STANDARD  

applications.

• We guarantee our customers a management model which provides 

QUALITY AT THE RIGHT PRICE .

• We guarantee our customers a management model which creates ADDED 

VALUE  (satisfaction and cost).

Headquarters Organizational 

Structure

General Manager

ManagerResponsible Consultant
 and other 

Assistant 
general manager

Coordinator 

Director



Our Mission 
We Are The Young And 

Dynamic Pioneers of the Food 

And Beverage Sector

• Quality and Budget Based 

Management

• Correctly Applied Workflow 

Processes

• Long Term Customer Relations  

Satisfied By Our Quality

• A Relationship With Solution 

Providers Continuously Providing 

Efficient, Quality Products And 

Services 

• Long Term Relationship with 

employees  Creating A Mutual Benefit

•    We are  confident  about our 

services and provide  the comfort of 

this confidence .

• Continuous training is 

indispensable for all of our 

employees.

• Teamwork has priority against 

individual success.

• Every customer  is important  for us.

• We provide fast and original 

solutions for each of our  customers.

Our Strategies

Our Values

Our Vision 
Being Amongst the Top 5 

Food and Services Companies  

With The Total Quality Man-

agement Philosophy. 



AKKOL GRUP, was founded in 2007 for providing Food and Beverage Services and 

other services. ”AKKOL GRUP”, is continuing its development with a young and 

dynamic staff and provides services in different sectors such as; business centers, 

construction, industry, education and  hospitals It also offers its customers top quality 

with restaurant investments made in appropriate locations.

AKKOL GRUP grew to such an extent that it provides services to more than 500 

institutions in Turkey and abroad. This service may be provided by on-site production 

at the customers premises as well as by transfer to the customer from production 

facilities throughout Istanbul in which investment has been done. 

The company is able to respond to other services needed by the customer in the 

general structure of the service sector.

As of 2010 AKKOL  “, has begun to take part in international projects, currently 

operating in Uganda, Libya and Iraq.

ABOUT US

Akkol provides
top quality service
with its young and
dynamic staff.






