APTR ÇEVRE KAPSAMI
APTR, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Şartlar ve Kullanım Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak
Çevre Yönetim Sistemi’ni oluşturmuş, dokümante etmiş, bu el kitabında uygulanması açıklanmış ve
yürürlüğe koymuştur. Bu sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli faaliyetlerini
belirlemiştir.
APTR Çevre Yönetim Sistemi aşağıdaki adreste ve kapsamda oluşturulmuştur:
Akçalar sanayi bölgesi Kale Cad. No:10 da faaliyet göstermektedir. Firmamızın farklı bir lokasyonda
işlemi yoktur.
Kauçuk ve kauçuk-metal/plastik bağlantılı parçaların üretiminde Yüzey İşlemler, Hamurhane,
Vulkanizasyon ve Finisaj prosesleri dâhil olarak belirlenmiştir. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında,
Atık Yönetimi, Kimyasal Yönetimi, Acil Durum Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi, Atıksu Yönetimi
süreçleri belirlenmiş, mevcut IATF 16949 süreçleri ile entegre edilmiş ve yürürlüğe konmuştur.
APTR olarak bağlamımızı belirlerken tüm ilgili taraflarımızı ve beklentilerini göz önünde
bulundurulmuştur.
El kitabımızda Ek1 olarak bağlam raporu sunulmuştur.
Bağlam raporumuzda belirtilen tarafların beklentileri çerçevesinde yıl başında firma stratejileri
haritası düzenlenir. Bu haritada firmamısın çevre açısından iç - dış husuları, hedefleri belirlenir. Bu
hedeflere ulaşmak için yapılacak belirlenen KPI lar takip edilir ve 6 aylık dönemlerde yönetime
raporlanır. Her hedefin bir KPI'ı olmak zorunda değildir. Takip amaçlı veya aksiyon takipleri ile de
hedef gözden geçirmeler yapılabilir.
Yıllık YGG raporlarında bu stratejik hedefler belirlenen aksiyonları ile birlikte görüşülür.
APTR bünyesinde üretilen ürünlerin hammaddenin temininden müşteriye sevkiyatına kadar olan
süreçte Çevre ile ilgili etkiler Çevre Mevzuatına ve APTR Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak
kontrol altına alınmıştır.
APTR bünyesinde oluşan atıkların azaltılması, malzemenin mümkünse tekrar kullanımı, enerji
tasarrufu, geri dönüşümü ile ilgili fırsatlar değerlendirilmektedir.
Müşterilerin ürün şartnamelerinde belirttiği yasaklı malzemelerin kullanımı tedarikçiler ve proses
tasarımları ile sağlanmaktadır.
Ürün tasarımları ve iyileştirmeleri ile malzeme azaltımı, malzeme hafifletilmesi, malzeme ikamesi ile
kaplama proseslerinin kaldırılması sağlanmakta, ürünün sonraki aşamalarında çevreye etkisi göz
önünde tutulmaktadır. APTR bünyesinde üretilen ürünlerin daha az oluşması, enerji verimliliği ile ilgili
çalışmalar proseslerde takip edilmektedir.
APTR ÇYS Kapsamında malzeme ve hizmet tedarik eden, kuruluşların çevreye verecekleri etkilerin
azaltılması için Satınalma Prosedürüne göre işlem yapılmaktadır.

