
Environmental Policy
As a company which is active in the laser induced sheet metal 
industry and operating in Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 
Fethiye OSB Mahallesi, Gri Cadde, No:4  
Nilüfer / Bursa, Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited Şti. 
our Environmental Policy is the common responsibility of all 
employees, beginning with the highest level manager of the 
company, to ensure a safe and healthy working environment by 
continually enhacing energy efficiency by controlling the risks 
of work accidents and adverse environmental effects that may 
arise from any of our activities.

As Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited Şti., one of our most 
important targets is to fulfill the demands of our customers 
completely by keeping under control the negative effects of our 
activities on the environment and human health with the ISO 
14001 Environmental Management System.

In line with this goal

Çevre Politikasi      
Otomotiv yan sanayi alanında, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 
Fethiye OSB Mahallesi, Gri Cadde, No:4 Nilüfer / Bursa 
adresinde faaliyet gösteren ve faaliyet konusu Lazer kaynaklı 
saç levha üretimi olan Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited 
Şti. olarak benimsemiş olduğumuz Çevre Politikası, her türlü 
faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altında tutarak, enerji 
verimliliğini sürekli iyileştirerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı temin etmek üzere, şirketin en üst düzey yöneticisinden 
başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited Şti. olarak en 
önemli hedeflerimizden biri de, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ile faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde 
sebep olabilecek olumsuz etkilerini kontrol altında tutarak 
müşterilerimizin isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.

Bu hedef doğrultusunda; 

 9 Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin 
sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, çalışılan ortam ve 
çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmayı,

 9 In order to ensure the health and safety of our employees, 
subcontractors and our visitors, we are committed to 
improving work safety by continuously developing the 
working environment and environmental conditions,

 9 To continuously carry out research and improvements to 
ensure the re-use of all finished products, semi-finished 
products and raw materials,

 9 Reducing waste management and energy consumption, in 
line with the environmental objectives set out each year, 
while using natural resources in the most efficient manner,

 9 To prevent pollution by using the appropriate technology in 
our production processes,

 9 We encourage the protection of the environment by raising 
awareness in all our employees, subcontractors, visitors 
and our neighbors,

 9 To increase environmental performance by continuous 
improvements in the environmental management system.

 9 Precautionary measures to prevent possible emergencies, 
environmental and occupational accidents,

 9 İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer gerekliliklere 
uymayı,  9 We comply with applicable environmental legislation, 

legislation and other requirements,
 9 Geri dönüşümü olan her türlü bitmiş ürün, yarı mamül ve 

hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve 
iyileştirmeleri sürekli yapmayı, 

 9 Atık yönetimini ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen  
çevre  amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal 
kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,

 9 Üretim sürecimizde  uygun  teknolojileri  kullanarak  kirliliği  
önlemeyi,

 9 Tüm çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, ziyaretçilerimizi ve 
komşularımızı çevre konusunda bilinçlendirerek, çevrenin 
korunması çalışmaları için teşvik etmeyi,

 9 Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını 
engelleyecek tedbirleri önceden almayı,

 9 Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak 
çevre performansını arttırmak.

Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited Şti. olarak bu hedefler 
doğrultusunda kurmuş olduğumuz  ISO 14001 Çevre  Yönetim  
Sistemini, tüm  çalışanlarımıza  görev ve sorumluluklar  vererek,  
yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.
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As Baosteel Tailored Blanks Çelik Limited Şti. we undertake 
that we will implement and continuously improve the ISO 14001 
Environmental Management System, which we have established 
in line with these goals, by giving duties and responsibilities to 
all our employees.
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