
Amortisör Otomotiv Yan Sanayi sektörü için sac parça üretimi konusunda uzman,
BCR METAL OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. ;

müsteri memnuniyetini ön planda tutarak “Kaliteli Üretimi” kendisine ilke edinmiştir. Toplum ve çevreye olan 
sorumluluklarımızdan dolayı üretim süreçlerindeki tüm faaliyetlerimizi çevreci bir anlayışla sürdürmek ve Kalite, Çevre, ISG 

Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirmek, saglıklı ve güvenli çalısma ortamı yaratmak hedefimizdir.

Vizyonumuz 
Müsteri beklentilerini eksiksiz karsılama stratejisiyle yatırımlarına ara  vermeden yenilikçiligi, sürekli gelisimi ve 
degisimi ilke edinmis insan kaynagı ve kurumsal yapısıyla , kalitemizi sürekli gelistiren, ulusal ve uluslar arası 

pazarlarda güvenilen ve tercih edilen bir kurulus olmak

Misyonumuz
Amortisör bilesenleri ve çesitli sac parçaları seri üretimini gerçeklestirerek, çevreye ve doğaya duyarlı bir sirket 

olarak , kalitede rekabetçi fiyat avantajına sahip yönümüzle güçlenip yüksek kalite standartlarında üretim yapan bir 
kurum olarak sürekli gelismektir.

Kurulusumuzun Kapsamı
Kalite & Çevre & İSG Yönetim Sistemlerinin kapsamı; iç dıs hususlar, ilgili taraflar ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri 

göz önünde bulundurularak;
“Metal Sac Parçaların ve Amortisör Kompanentlerinin Üretimi“ olarak belirlenmiştir.

Kalite Politikamız

 IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekli gelistirmek için çalışmak ,
 Müsteri taleplerine ve yasal gerekliliklere uymak,
 Bir sonraki prosesi müsteri olarak kabul etmek,
 Gereksiz kaynak tüketimini önleyerek fiyat ve rekabet üstünlügü saglamak,
 Çalısanlarımızın yetkinligini arttırmak, ekip çalısmasını gerçeklestirmek.
 Is akıslarını iyilestirecek tertip düzen ve temizlik için 5S uygulamalari yapmak,
 Makine parkımızı ve üretim tesislerimizi esnek üretim sistemleri ile sürekli çalısır durumda tutmak,
 Yönetim, ürün gerçeklestirme ve destek süreçlerinin etkinligini ve verimliliğini sürekli iyilestirmek,
 Tedarikçilerimiz ile is ortaklıgımızı gelistirmek.

Çevre Politikamız 

 Çalışmaların sürekliliği adına ISO:14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini uygulamak, sürekli geliştirmek için 
çalışmak,

 Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
 Üretim faaliyetlerimizdenden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak, atıkların tekrar kullanımını ve 

geri dönüşümünü sağlamak,
 Enerji ve hammadde kullanımını kontrol altında tutmak, hedefler ve yönetim anlayışı ile kullanımları en aza 

indirgeyerek çevre ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 Çevre boyutları, enerji kullanımı ve tüketimi ile ilgili yürürlükteki yasal şartları ve müşteri özel isteklerini 

değerlendirmek, bu şartlara uymak ve  bu şartlara uygunluğu sürdürmek,
 Tüm tarafların uygunluk yükümlülüklerine uyum sağlamak ve tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşların çevre bilincini geliştirmek, duyarlılıklarını 

arttırmak,
 Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize yaymak,

Is Saglıgı ve Güvenligi Politikamız 

 İş kazalarının, yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için İSG risklerini belirlemek, analiz etmek, 
gerekli tedbirleri almak, fırsatları ve önleyici yaklaşımları geliştirmek,

 Çalışanlarımızın ve fabrikamızda iş veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının 
farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmak,

 Temel hedef olan sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini kararlılıkla takip etmek, yeni projeler veya proses 
değişikliğinde iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymak,

 İSG ile ilgili gelişmeleri izlemek, yürürlükteki yasal şartlara uymak, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

 Tüm faaliyetlerimizin risklerini değerlendirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için, 
emniyetli şartları belirlemek, sağlıklı ve güvenli iş ortamını sağlamak,

 Faaliyetlerimizi İSG Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirmek, sağlam, güvenilir ve emniyetli bir 
sistemi sürdürmek için sürekli iyileştirmek,

 İSG Yönetim Sistemine katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutmak, çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerinin 
danışma ve katılımı için ortam sağlamak, 

 İSG bilincini çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmak ve iş güvenliği 
kültürünü oluşturmak.

BCR METAL OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. olarak benimsedigimiz politikaları tüm faaliyetlerimize ve is yapma 
biçimlerimize yansıtıp gözetecegimizi, amaç ve hedeflerimize ulasmak için gerekli bilgi ve kaynakları saglamayı taahhüt 
etmekteyiz.
Sirketimizin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek is kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında 
tutmak, sürdürülebilir en yüksek kalitede ürün üretmek,  çevreye verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, saglıklı ve 
güvenli çalısma ortamı yaratmak, sirketin en üst düzey yöneticisinden baslayarak tüm çalısanların ortak 
sorumlulugundadır.
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