
 
 

BAŞYAZICI ET VE ET ÜRÜNLERİ 

POLİTİKASI ; 

 Eğitimine önem verdiğimiz çalışanlarımız ile Müşteri memnuniyetini esas alan kalite eksenli 

çalışmayı ve sürekli iyileştirmeyi benimsemek  

 İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak Üretim ve hizmetlerimizin tüm aşamalarında 

Entegre Sistem, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak, 

 İş yaptığımız kurumlara, müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst 

olmak, 

 Müşteri tatminini sağlamak, piyasanın rekabet şartları ile uyum içerisinde teknolojik 

gelişmeleri ve pazar isteklerini göz önünde bulundurarak pazar payımızı büyütmek  

 Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmamızın rekabet gücünü arttırmak, 

 Yasal mevzuat şartlarına uyarak çevreye ve insan sağlığına gereken duyarlılığı göstermek 

 Gıda emniyet kuralları doğrultusunda üretimimizi yönlendirmek 

 Gıda Maddelerinin üretimi, paketlenmesi ve satış aşamasında kritik noktaları tespit ederek 

hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici 

faaliyetler ile Yönetim Sisteminde sürekliliği sağlamak, 

 Tüketici sağlığını etkileyecek Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik tehlikeleri kontrol altına almak,  

 Doğal Kaynakları optimum düzeyde kullanmak 

 İşçi Sağlığı ve İş güvenliğini ön planda tutmak 

 Geri dönüşümlü atıkları geri dönüşüm merkezlerine göndermek 

 Başyazıcı Et ve Gıda kurumsal sosyal sorumluluk taahhütleri dört kritik alanda 
oluşturulmuştur: 

o Çalışanlar ve İnsanlar – Çalışanları başarılı bir kariyer için korumak, desteklemek ve 
hazırlamak ve onların adına savunmak için sorumluluklarımızı ciddiye alırız. 
Çalışmalarımız, küresel iş gücüne kariyer fırsatları ve kaynakları sağlamaya ve işyeri 
güvenliği, sağlık, çeşitlilik, katılım, eğitim ve geliştirme gibi alanlarda örnek olmaya 
odaklanmıştır. Eşit iş bulma fırsatı, insan haklarının korunması ve sürekli gelişim 
konusundaki taahhüdümüzün herkes için bir fırsat olduğuna ve kararlı olduğumuza 
inanıyoruz. 

o Etik – Başyazıcı, doğru şeyi yapmaya, yasal, etik ve güvenilir şekilde davranmaya, 
düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirmeye ve iş politikalarımızın mektubuna ve 
ruhuna uymaya kararlıdır. 

o Meşguliyet –Başyazıcı olarak, hepimizin gerçekten bir etki yaratması için birlikte 
çalışmamızın gerekliliğini anlamaktayız. Bu nedenle, topluluk hizmeti, hayırseverlik, 
kadın ve dezavantajlı gruplar için destek gibi faaliyetlerde bulunarak, yaşadığımız 
toplum ve toplulukları bir bütün olarak iyileştirmek için çalışmaktayız. 

o Çevre – Başyazıcı, gezegenimizi korumak için paylaşılan bir sorumluluğun 
farkındadır. Tesislerimiz ve operasyonlarımız küçük bir ekolojik alana sahip olmakla 
birlikte, korunma, koruma ve atık azaltma uygulamaları yoluyla işimizin çevresel 
etkisini azaltmaktayız. 

Firmamızın politikasıdır. 
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