SCOPE and QUALITY,
ENVIRONMENTAL & OHS POLICY
→
Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş provides flat steel products, plate cutting, die-cutting, trapezoidal cutting,
slitting and stocking for the purposes of using them in OEM, Automotive, White Goods, Hardware, and Industrial fields.
Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş has determined its internal and external elements, related parties, and
expectations, which are related to the company’s purpose to achieve the goals with regard to QMS, EMS and OHS.
→
Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. has set quality objectives in line with strategic goals and business scope and has
established a policy by committing to complying with legal necessities and providing continuous improvement.
 The most important goal of our company’s commercial activities is meeting customer satisfaction,striving for perfection, and
achieving”zero-defect”. When all these goals are taken into consideration, the concept of Improving Quality constitutes one of
the main pillars of the company’s future project.
 Institutionalizing the continuous improvement process for our products and services by utilizing quality tools and applying
them through working groups formed with various departments of the company continuously constitutes the purpose of the
Quality Policy.
 Providing continuous training to the employees is one of the essential factors that encourage the development of employees,
their participation, and their contribution to the growth of the company.
 Developing a collaborative relationship with our suppliers and customers in order to improve the Quality System related to
materials and services supplied with a joint effort constitutes our fundamental principle.
 Providing a warranty for equipment, assembly, and machinery and carrying out preventive maintenance in order to improve
them constitute our maintenance principle.
 Providing a continuous material flow, and controlling working spaces, lay down areas, tidiness, and cleanliness continuously
form a basis for the development of a product quality assurance system.
 In addition to the health and safety measures specified in the laws and the company’s internal regulations and bylaws, we
always comply with standards related to environmental protection and avoid polluting the environment.
→
Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. has considered the protection and improvement of the environment as an
integral part of its activities, beyond legal and other obligations. Our aim is to further improve the quality of our products and
activities while minimizing their negative impact on the environment. As a requirement of our environmental policy that is
supported by our quality policy, we undertake;





To fulfill our legal and other obligations concerning our company with regard to the environment,
To reduce the use of natural resources, raw materials, and energy, to minimize waste, to provent pollution as much as possible,
To reduce the effects of our wastes on the environment by keeping all of them under control,
To contribute to raising the environmental awareness of our employees and society by collaborating with everyone with whom
we work in the chain from our suppliers to our customers,
 To continuously improve our environmental performance and Environmental Management System, and accordingly, to define
goals and objectives in the light of our policy, and to improve these goals and objectives by reviewing them,
 To ensure that our environmental policy is easily accessible by the public,
 That all our environmental activities will be in line with the “ISO 14001 Environmental Management System”.
→
Beyond legal obligations, our company has given priority to conduct all of its activities in accordance with Occupational
Health Safety. Our goal is to keep carrying out our activities while creating a work environment free from risks related to the
work. For this purpose;
 We are committed to complying with all national laws, regulations, and other requirements, evaluating the risks related to
Occupational Health and Safety, occupational diseases, and occupational accidents, taking protective measures against them,
performing required investigations, and allocating sufficient resources in order to create a healthy and safe work environment,
 To providing our employees, subcontractors, and visitors with training on Occupational Health and Safety and raising
awareness on this matter and in this way ensuring their participation and consultation,
 To maintaining the continuity and continuous improvement of our Occupational Health and Safety system’s performance.

General Manager

KAPSAM ve KALİTE, ÇEVRE & ISG
POLİTİKASI
→
Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş, Orhangazi/Bursa da bulunan fabrikamızda, OEM, Otomotiv, Beyaz Eşya,
Madeni eşya ve Endüstriyel kullanımlar içim Yassı çelik ürünlerin temini, Yassı Çelik ürünlerin, Levha kesimi, Kalıplı Kesimi,
Açılı kesimi, Dilimlenmesi ve Stoklanması gibi faaliyet göstermektedir.
Amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve KYS, ÇYS ve ISG amaçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları ve
ilgili taraf ve beklentilerini belirlemiş, uluslararası bir firma olmakla beraber yerel, yasal ve uygulanabilir şartları
değerlendirmekte ve ilgili uyum yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmektedir.
→
Bamesa Çelik Servis San. ve Tic. A.Ş., Stratejik hedefler ve Kapsam doğrultusunda, Kalite hedefleri belirlemiş, yasal
gereklilikleride uymayı ve sürekli iyileşmeyi taahüt ederek bir politika oluşturmuştur.
 Ticari faaliyetlerinin en önemli hedefi müşteri memnunluğu, mükemmele ulaşmaya çabalamak ve “sıfır hata”yı yakalamak
olduğu düşünüldüğünde, Gelişen Kalite kavramı, Bamesa Çelik Servis San. ve Tic. A.Ş.’nin geleceğe yönelik projesinin temel
akslarından birini oluşturmaktadır.
 Kalite Politikasının amacı, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için sürekli gelişim prosesini, kalite araçlarını kullanarak ve bunları
şirketin çeşitli bölümleri ile oluşturulan çalışma grupları vasıtasıyla uygulayarak sürekli kurumsallaştırmaktır.
 Personelin sürekli eğitilmesi, personelin gelişimini, katılımını ve şirketin büyümesine katkısını teşvik edebilecek önemli
faktörlerden biridir.
 Ortak bir çaba ile tedarik edilen malzeme ve hizmetlerle ilgili Kalite Sistemi’ni geliştirmek amacı ile tedarikçilerimiz ve
müşterilerimiz ile işbirliğine dayanan bir ilişkinin geliştirilmesi temel prensibimizdir.
 Techizat, montaj ve makineler için garanti verme ve bunları geliştirme aracı olarak önleyici bakımın yapılması, bakım
ilkemizdir.
 Sürekli malzeme akışının sağlanması, çalışma alanlarının, stok alanlarının , düzenliliğinin ve temizliğinin sürekli denetimi, bir
ürün kalitesi güvence sisteminin gelişimi için bir temel teşkil eder.
 Kanunlarda ve şirketin iç yönetmelik ve tüzüğünde belirtilen sağlık ve emniyet tedbirlerine ilave olarak, çevre koruma
standartlarına uyum ve çevreyi kirletmekten daima sakınırız.
→
Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş, çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal ve diğer zorunlulukların
ötesinde, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir. Amacımız; ürünlerimiz ve faaliyetlerimizin kalitesini daha da
arttırırken çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Kalite politikamızla desteklenen çevre politikamızın gereği olarak;





Çevre ile ilgili şirketimizi ilgilendiren yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
Doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmayı, atıkları en aza indirmeyi, kirliliği mümkün olduğunca önlemeyi,
Tüm atıklarımızı kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltmayı,
Tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzanan zincir içinde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak
çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı,
 Çevresel performansımızı ve Çevre Yönetim Sistemi’mizi, sürekli geliştirmeyi ve buna bağlı olarak politikamız ışığında amaç
ve hedefler oluşturmayı ve, bu amaç ve hedefleri gözden geçirerek geliştirmeyi,
 Çevre politikamıza kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı,
 Tüm çevresel faaliyetlerimizin “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” dahilinde olacağını taahhüt ediyoruz.
→
Yasal zorunlulukların ötesinde, tüm faaliyetlerinin içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği’ne uygun davranmayı öncelikli olarak
kabul etmiştir. Amacımız faaliyetlerimizi devam ettirirken; iş risklerinden arındırılmış bir çalışma ortamı yaratılmasıdır. Bu
amaçla;
 Tüm ulusal yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyacağımızı, İş Sağlığı ve Güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları
konularındaki riskleri değerlendireceğimizi, koruyucu önlemler alacağımızı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak amacıyla
gerekli araştırmaları yapacağımızı ve yeterli kaynağı ayıracağımızı,
 Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitip bilinçlendirerek katılımlarını ve
danışılmasını sağlayacağımızı,
 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizin devamlılığını ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Genel Müdür

