
 

 

 

 

          05.06.2018 

BI QEM KİMYA A.Ş.  

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

BI-QEM SPA Yönetim Kurulu, pazarın son yıllarda satışlarda önemli bir gerilemeye neden olduğu  

olumsuz gidişatını takiben bir kısıtlama/maliyetleri azaltma programı başlatmaya karar vermiştir.  

Bu program:  

a) Personel politikasını;  

b) Ekonomik şartlarda üretim ihtiyaçlarının karşılanmasıyla uygulanan masrafların kısılma 

politikasını etkiler.  

c) Daha rekabetçi fiyatlarla kabul edilebilir kalite düzeylerinde tedarik sağlayan alternatif 

tedarikçilerin değerlendirilmesiyle tedarik politikası,  

d) Bitmiş ürün de dahil stok azaltmayla depoların yönetimi,   

e) Masrafların azaltılması politikasıyla Şirket ekonomik gidişatını iyileştirmeyi ve pazarda rekabeti 

yeniden ele geçirmeyi hedefler. 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Günümüz rekabetçi ortamında şirket, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için KYS’ ni sürdürmeyi 

planlar; 

a) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün kalitesi ve tedariklerin zamanında olması;  

b) Müşteri siparişinin yönetiminde esneklik; 

c) Ürünlerin kullanımıyla ilgili problemlerin çözümlenmesinde müşteriyi desteklemeyi amaçlayan 

satış öncesi ve sonrası teknik destek; 

d) Ürün, güvenlik ve çevre konusunda yürürlükteki yasal yönetmeliklere ve diğer şartlara uyma; 

e) İyileştirme programlarını uygulamak için mali kaynakların optimizasyonu.  

KYS hedefleri aşağıda belirtilen konular için teyit edilmiştir: 

a)   Yürürlükteki kanunlara ve kabul edilebilir maliyetlerde müşteri beklentilerine cevap verecek 

kaliteli hizmeti sağlamak amacıyla her düzeydeki personelin katılımını sağlamak, 

b) Şirket hedeflerine ulaşmak ve izlemek için yeterli kaynakları belirlemek ve kullanmak,  

c) KYS yöntemleriyle, ürün ve hizmet kalitesini etkileyen teknik, idari ve insan faktörlerini kontrol 

altında tutmak; 

d) Kalite sistemi uygulamasının tüm aşamalarında etkili bir iletişimi ve grup çalışmasını teşvik 

etmek, 

e) Personelin dikkatini İSG uygulama ve ihtiyaçlarına odaklamak,  

f)   Şirket süreçlerinin ve ürün kalite standartlarının sürekli iyileşmesini sağlayan faaliyet ve 

müdahaleleri belirlemek ve uygulamak.  
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ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI 

 

Kuruluşumuz, üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken; 

a)  Ülkemizdeki Çevre ve İSG mevzuatları ile belirlediği diğer şartlara uygunluğunu ve güncelliğini, 

b)  Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi; yaralanma ve sağlık 

bozulmalarının önlenmesini, İSG performans iyileştirmelerinin sürekliliğini, 

c)  Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit ederek kirliliği 

önlemek ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş 

olarak lisanslı firmalar tarafından bertarafını, 

d)  Çalışanlarımızı Çevre ve İSG ilkeleri konusundaki eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak, kendi 

bireysel Çevre ve İSG sorumluluklarının farkındalıklarını arttırmayı, katılımcılık ve ekip 

çalışmasına teşvik etmeyi, bunu gerçekleştirirken misafirlerimizde, alt yüklenicilerimizde, 

tedarikçilerimizde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmayı, 

e)  Operasyonlarımızda verimliliği artırarak enerji tüketimini azaltmaya çalışacağımızı, 

f)  Tüm bunların doğrultusunda Çevre amaç ve hedefleri ile İSG hedeflerini belirleyerek,  her yıl 

gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin açıklanmasını sağlayarak Çevre ve İSG Yönetim 

sistemimizi sürekli geliştirmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz. 

 

Üst Yönetim, mevcut el kitabında ve bahis konusu belgelerde tanımlandığı şekilde yönetim 

sistemleri düzenlemelerine uymayı teşvik etmek, sağlamak ve kontrol etmek için  kalıcı sorumluluk 

ve yetkiyle Yönetim Temsilcisi atar.  

Tüm personelin, kendi uzmanlık ve sorumluluğu bağlamında KYS, ÇYS ve ISG belgelerindeki 

düzenlemelere uygun çalışması gereklidir.                                                                                                         

 

 

A.Okan SARAN 

Genel Müdür 

BI QEM KİMYA A.Ş. 

                       


