
İÇ KONULAR DIŞ KONULAR İLGİLİ TARAFLAR İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİ

YÖNETİM KURULU Yasal ve diğer yükümlülüklere uyum, 

verimli kaynak kullanımı, çevre bilinci, 

atıkların ve bertaraf maliyetlerin 

azaltılması, temiz fabrika, çevre kirliliği 

olmaması

TEDARİKÇİLER Çevre ile ilgili bilgilendirme.

Tedarikçi seçim kriterleri

Tedarikçi değerlendirme kriterleri

STK ve ÜYE 

KURULUŞLAR 

(TAYSAD VB)

Çevre ile ilgili şartlara uyum

KAMU KURUMLARI Çevre ile ilgili yasal şartlara uyum

ÇALIŞANLAR Çevre ile ilgili eğitimler, temiz fabrika ve 

yeşil alan, öneri ve ödüllendirme

MÜŞTERİLER Çevre ile ilgili müşteri yükümlülüklerine 

uyum, temiz fabrika, çevreye zararsız 

ürün, Çevre ile ilgili bilgilendirme.

YEREL HALK Çevre kirliliği olmaması, temiz fabrika, 

öneri ve şikayet sistemi

KOMŞU İŞLETMELER Çevre kirliliği olmaması

Kanuni ve Diğer 

Şartlar tablosunda 

belirtilmektedir.

Kurumsal birim ve 

fonksiyonlar Organizasyon 

şemasında belirtilmektedir.

Fiziksel sınırlar

Adres: Cumhuriyet Mah. 

2252.sok. No:1 Gebze / 

KOCAELİ 

Tesis coğrafi kapsam olarak 

sanayi bölgesi sınırlarında, 

çevresinde Alçin Aluminyum, 

Doğu plastik ve Doğu galvaniz 

fabrikaları, 100 metre 

mesafede ise Benzin istasyonu 

bulunmaktadır. Tesis E-5 

karayolu üzerindedir. Tesise 

en yakın yerleşim yeri yaklaşık 

4 km uzaklıktadır. Tesisin 

kuzey sınırında belediye 

tarafından ıslah edilmiş dere 

mevcuttur

Kontrol ve etkiyi 

gerçekleştirmek için gerekli 

yetki ve yetenek 

organizasyon şemasında, 

görev tanımlarında ve 

Yetkinlik formlarında 

belirtilmiştir.
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4.1 KURULUŞUN BAĞLAMI 4.2 İLGİLİ TARAFLAR - İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ

ÜRÜNLERİMİZ

UYGUNLUK 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURUMSAL BİRİM, 

FONKSİYON VE FİZİKSEL 

SINIRLAR

KONTROL VE ETKİYİ 

GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 

YETKİ VE YETENEK

 - Liderlik

 - Çevre Politikası

 - Çevre yönetim sistemi

 - İnsan Kaynağı

 - Çalışan çevre bilinci

 - Atık yönetimi

 - Emisyon yönetimi

 - Doğal kaynak 

kullanımı

- Hammadde kullanımı

 - Enerji kullanımı

 - Gürültü

 - Acil durumlar (Yangın, 

kimyasal dökülmeler)

 - Makine ve hammadde 

alımı

 - Bilgi işlem

 - Alt yapı

 - Finansal yapı

 - Makina / ekipman 

/ölçüm aletleri

 -Çevresel Yasal ve diğer 

yükümlülük değişiklikleri

-Yasal denetimler

-Sistem denetimleri

-Müşteri denetimleri

-Makine, Bakım, kalibrasyon, 

nakliye hizmeti bulunabilirliği

-Teknolojik gelişmeler

- Müşteri beklentileri

 - Dış kaynakların sürekliliği 

(elektrik, su vb)

 - Acil durumlar (Yangın, 

deprem, sel, sabotaj)

 - Tedarikçiler

 - Ürün bertarafı

 - Ürün yeniden işleme

 - Rakip ürünler

- Salgın Hastalık (Pandemi) 

 - İklim Şartları

 - Hava Kalitesi

 - Su Kalitesi

 - Toprak kalitesi

MOTOR YATAĞI, 

BURÇ VE AY 

YATAKLARI


