IATF 16949 VE ISO 14001 KAPSAM VE SINIRLARI

REFERANS

AB 001 KEK
AB 001 ÇEK

SAYFA

FAALİYET KAPSAMI:
Otomotiv endüstrisi için preste şekillendirilmiş metal; kaynaklı, montajlı parça tasarım ve üretimi.

ÜRÜN VE HİZMETLER:
Seri üretimi yapılacak parçalara ait tüm proses, kalıp, kaynak, montaj ve kontrol aparatlarının tasarımı ve üretimini

LOKASYON:
Adres
Tel
Faks
E-mail

: Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. 14. Sok. No:9 Nilüfer / BURSA
: +90 224 482 27 35
: +90 224 482 27 36
: aybak@aybak.com.tr

Aybak konum itibariyle 14. Sokak ile 15. Sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Fabrikanın 2 cephesi yola bakmakta
diğer cephelerde ise komşu fabrikalar bulunmaktadır.

IATF 16949 STANDART MADDELERİ KAPSAMI
Standardın tüm maddeleri kapsam içindedir.
***Şuanki ürün gamımızın içinde; görünüm parçamız bulumamaktadır.
***Müşterilerimizle servis anlaşmamız yoktur.
***Şuanki ürün gamımızın içinde; gömülü yazılım içeren parçamız bulunmamaktadır.

ISO 14001:
KURULUŞUN BAĞLAMI
KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI
AYBAK, amacı ve Çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış
konuları belirlemiş ve bu iç ve dış konularla ilgili bilgiyi iç/dış iletişim konuları (AB 055 F) ile izlemekte ve gözden
geçirmektedir.
Referans dokümanlar:
YS01 - Sistem kontrolü süreci
AB 055 F - iç/dış iletişim konuları
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İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI
AYBAK,
a) Çevre yönetim sistemi ile ilgili tarafları,
b) bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini,
c) bu ihtiyaç ve beklentilerin hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olduğunu Kalite yönetim sistemini etkileyen iç/dış
konular ve ilgili tarafların beklentileri tablosunda (AB 051 F) belirlemiştir.
AYBAK, bu ilgili taraflar hakkındaki bilgiler ile bu tarafların şartlarını düzenli izlemekte ve gözden geçirmektedir.
Referans dokümanlar:
YS01 - Yönetim süreci
AB 051 F Kalite Çevre yönetim sistemini etkileyen iç dış konular ve ilgili tarafların beklentileri tablosu

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
a) AB 001 ÇEK içindeki 4.1 maddesinde belirtilmiş olan iç/dış konuları
b) AB 001 ÇEK içindeki 4.2.c maddesinde belirtilmiş olan iç/dış konular ve ilgili tarafların beklentileri tablosunda
c) Kuruluş organizsayonu; Organizasyon şeması ve süreç akış diyagramıyla takip edilmektedir.
d) Standart maddeleri kapsamı:
- ISO 14001 Standard maddelerinin tamamı,
- İç/dış konular yönetimi,
- Uygunluk hükümlülükleri yönetimi
- Risk ve fırsatların yönetimi
- Çevre boyutları yönetiminin tamamı kapsam içindedir.
Referans dokümanlar:
İç/dış iletişim konuları (AB 056 F)
Kalite Çevre yönetim sistemini etkileyen iç dış konular ve ilgili tarafların beklentileri tablosu (AB 051 F)
Organizsayon şeması (AB 00 G)
Süreç akış diyagramıyla (AB 001 S)
Risk ve fırsatların yönetimi (AB 133 F)

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
AYBAK, ISO 14001 Standardına uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi’ni oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamaya
başlamış ve Çevre Politikası ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmiştir.
Referans dokümanlar:
AB 001 ÇEK - Çevre el kitabı
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