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Gündem 1 ISO 9001 

2 ISO 14001 

3 ISO 45001 
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     ISO 9001 

ISO 45001 

     ISO 14001 

    BÜTÜNCÜL YAKLAġIM 

1 Kapsam 

2 Atıf yapılan standartlar 

3 Terimler,tarifler 

4 Organizasyonun yapısı/Bağlam 

5 Liderlik 

6 Planlama 

7 Destek 

8 Operasyon 

9 Performans değerlendirme  

10 ĠyileĢtirme 
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Yönetim Sistemleri 
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ISO 45001 

SIFIR HASTALIK 

SAĞLIĞIN 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
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TS EN ISO 9001:2015 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 
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Kalite tanımı 

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karĢılama yeteneğine 

dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO) 

Kalite = Nitelik (TDK) 26 Eylül 2006 tarihinden itibaren 744.793.731 kez söz arandı. (isim, Fransızca 

qualité) 
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KALĠTE 

    Öznel Kalite 

KiĢisel Yargılar 

Toplumsal Özellikler 

Ülkesel Özellikler 

Kültür  

Eğitim Durumu 

Nesnel Kalite 

Ölçülebilirlik 

Mevzuatlar 

Standartlar 
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KALİTE ALGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
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P.B.Crosby (1926-2001) 

• Kalite ücretsizdir! 

• Kalite,sıfır hatadır! 

• Ġlk seferde doğru 

olarak yapmak 

 

 

F.W.Taylor (1856-1915) 

Bilimsel Yönetimin 

Prensipleri 

W.A. Shewhart (1891-1967) 

Ġstatistiksel Kalite Kontrol 

K.Ishikawa (1915-1989) 

• MüĢteri isteklerini karĢılamak 

yeterli değildir! 

• Toplam Kalite Kontrol 

• Kalite Çemberleri 

(gönüllülük,süreklilik,tam katılım) 

• Balık kılçığı diyagramı 

A.V.Feigenbaum 

(1922-2014) 

• Kalite iĢletmenin 

tamamında ve her 

aĢamada 

uygulanması 

gereken bir süreçtir. 

• Toplam Kalite 

Kontrol 

 

W.Edward Deming (1900-1993)       

14 ilke,PUKÖ Döngüsü,Yönetimin 

Sorumluğu 

J.M.Juran (1904-2008) 

Kalite Kontrol;kalite 

planlama,uygulama 

geliĢtirme;Sürekli 

iyileĢtirme 
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Kalite Algısında Tarihsel Gelişim 
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‘Bir inĢaat ustasının ĠnĢaa ettiği ev, ustanın yeteneksizliği ve iĢini gereği gibi yapmaması 

nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir’ (Hamburabi 

M.Ö 2150) 

 

• Muayene ve ayıklama (1920 li yıllar öncesi) 

 

• Kalite Kontrol (gözlem, test ve örnekleme)(1920 ile1940 lı yıllar) 

 

• Kalite Yönetimi ( 1945 sonrası)   

 

• StandartlaĢma,Toplam Kalite Felsefesi (1960 sonrası Japonya da) 

 

• Dünyaya yayılım 1980 sonrası uluslararası ortak standartların oluĢturulması 

 

• Türkiye’de 1990 sonrasında kalite standardizasyonu yaygınlaĢmaya baĢladı. 
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Amaç, 
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Juran, Ishikawa ve Deming ‘e göre bir organizasyonun temel amacı:  

 

• Çevresindeki toplumun istikrarına katkıda bulunabilmek, 

• MüĢteriye yararlı ürün ve hizmetler üretebilmek , 

• Organizasyonun mensuplarına tatmin ve geliĢme sağlayacak  bir ortam oluĢturabilmek için 

varlığını sürdürmektir. 
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TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
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Organizasyon Yapısı/Kuruluşun Bağlamı Madde 4.1 

 

• ÇalıĢanlar 

• Hizmet ve Faaliyetler 

• Kültür yapısı 

• Politik durumlar 

• Yasal süreçler 

• Ekonomik ve sosyal geliĢmeler 

• Ġklim Ģartları 

• DıĢarıda yapılan prosesler 

• Lokalizasyon 
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Kaliteyi etkileyen ilgili tarafların beklentileri Madde 4.2 

 

 

• MüĢteriler 

• Yasal otorite 

• ÇalıĢanlar 

• KomĢular 

• STK/Sendika 

• Rakipler 

• Tedarikçiler 

• Finans kuruluĢları 
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SWOT Analizi/ Bağlamın Anlaşılması  

 

• Güçlü yönler 

 

• Zayıf yönler 

 

• Fırsatlar 

 

• Tehditler 

 

Madde 4.3 : KuruluĢ , kapsamın sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmelidir. 

Madde 4.4 : KuruluĢ, bu standardın Ģartlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan prosesleri 

belirlemeli kalite yönetim sistemini kurmalıdır(Yol haritası çizilmeli) 
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Madde 4 

 SWOT 
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Madde 4.4 

GĠRDĠ 

 ÇIKTI 

NE ĠLE(Malzeme, 

ekipman) 

NASIL?(Prosedür,

metod) 

        KĠM ĠLE ? 

(Yetki,beceri,eğitim) 

ETKĠNLĠK ?(Performans 

göstergeleri) 

GĠRDĠ 

ÇIKTI 

 PROSES 

Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiri ile etkileşimi 

dahil, bir kalite yönetim sistemi kurmalı, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve sürekli iyileştirmelidir.  
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Proses akışı-Süreçler /Örnek 
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Madde 4.4 
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Liderlik 
• Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kiĢilerin iĢe alınması 

ve desteklenmesi 

• Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına 

alınması 

• Kalite politikası ve amaçlarının oluĢturulmasının Ģirketin stratejisinin bir 

parçası olduğunun açıklanması ve politikada belirtilmesi. (Madde5.2- Sürekli 

iyileĢmeyi taahhüt edecek!) 

• Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin/ölçülebilirliğinin güvence altına 

alınması 

• Diğer ilgili yöneticilerin liderliğini göstermeleri için desteklenmesi 

• KYS nin amaçlanan çıktılarına herkesin ulaĢmasının 

sağlanması(Ġzleme,değerlendirme) 

• MüĢteri memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesi 

• Üst yönetim gerekli görevler için yetki ve sorumlulukları belirler ve 

duyurusunu yayımlar.(Madde5.3) 
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Madde 5 
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Kalite Politikası 
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Madde 5.2 

Kalite yönetim 

sisteminin sürekli 

iyileĢtirilmesi için 

bir taahhüt içeren.  

Kalite amaçlarının 

belirlenmesi için bir 

çerçeve sağlayan,  

Uygulanabilir Ģartları 

yerine getirme için bir 

taahhüt içeren,  

KuruluĢun stratejik amacını 

destekler nitelikte,  

• Üst yönetim, aşağıdakileri karşılayan bir kalite politikasını oluşturmalı, uygulamalı ve 

sürekliliğini sağlamalıdır:  
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Politika 
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Madde 5.2 

Kalite politikası:  

  

a) Dökümante edilmiĢ bilgi olarak var olmalı ve sürekliliği sağlanmalı,  

b) Kuruluş içerisinde duyurulmalı, anlaşılmalı ve uygulanmalı,  

c) Ġlgili tarafların eriĢimine uygun Ģekilde açık olmalı  

  

  



 < > 

Planlama -Risk ve Fırsatların Belirlenmesi 
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Madde 6 

      FIRSATLAR 

• Yeni uygulamaların 

adapte edilmesi,  

• Yeni pazarlara 

eriĢim,  

• Yeni müĢterilerin 

belirlenmesi,  

• Ortaklıklar kurma,  

• Yeni teknoloji 

kullanımı  

                                  RĠSKLER 

 Lojistik hatası nedeniyle ilave iĢçilik ve zaman kaybı 

 Teknik dökümantasyonun hatalı/eksik olması 

nedeniyle aracın montaj istasyonuna ilerletilmesi 

sonucu takt kaybı ve ilave iĢçilik 

 Kablo üretiminden tesisatların geç gelmesi 

nedeniyle aracın montaj istasyonuna ilerletilmemesi 

sonucu takt kaybı 

 Ġskelet kaynaklı camın yerine oturmaması nedeniyle 

Ġlave iĢçilik ve zaman kaybı 

 Montaj prosesleri sırasında  muĢambanın 

hasarlanması  

 Uygun yapıĢtırıcı sisteminin kullanılmaması sonucu 

yapıĢma zafiyeti 
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Madde 6 Planlama 
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Kalite Amaçları 

• Kalite politikası ile uyumlu olmalı 

• Ölçülebilir, 

• Uygulanabilir, 

• Ġzlenebilir olmalı, 

• Duyurulmalı, 

• Güncellenmelidir. 

KuruluĢ; 

• Ne yapılacağını, 

• Hangi kaynakların gerekeceğini, 

• Kimin sorumlu olacağını, 

• Ne zaman tamamlanacağını, 

• Sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmelidir. 
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Madde 6.2 
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Destek 

• KuruluĢ , gerekli kiĢi ve altyapıyı, donanım ve yazılım dahil makine teçhizatı 

sağlamakla ve bunlara kaynak ayırmakla yükümlüdür. 

• ÇalıĢanlar biyopsikososyal yönden desteklenmeli,bütüncül yaklaĢım( Madde 7.1) 

• Ölçme ve izlem için gerekli kaynak ayrılmalı  

• Eğitim desteği verilmeli 

• KuruluĢ, KYS nin performansını etkileyen kiĢilerin yeterliliğinden sorumludur, bu 

konuda eğitim ve faaliyetlere kaynak ayırır. 

• KuruluĢ, çalıĢanlarının kalite politikasını, ilgili kalite amaçlarını bilmelerini sağlamalı 

ve farkındalığı artırmak için çalıĢmalar yapmalıdır. (Madde7.3 Farkındalık) 

• KuruluĢ, KYS için gerekli iç ve dıĢ iletiĢim Ģekillerini belirlemelidir.(Ne zaman, 

kiminle, nasıl)( Madde 7.4) 

• Dökümante edilmiĢ bilgiye ulaĢım olmalıdır.(Madde7.5) 
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Madde 7 
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Dökümante edilmiş bilgi 

• Prosedür ihtiyacımız artık yok, yaptığımız iĢlerin kayıtlarını göstermek yeterli 
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Madde 7.5 
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Operasyon/UYGULAMA 

• Operasyonel planlama ve kontrol 

• Ürün ve hizmetler için 

Ģartlar(Homologasyon) 

• Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve 

geliĢtirilmesi(Arge-Saha iliĢkisi-

Simülasyon-Hata oranını azaltma) 

• DıĢarıdan tedarik edilen proses, ürün ve 

hizmetlerin kontrolü, 

• Üretim ve hizmetlerin sunumu(Süreçlere 

müĢterinin dahil edilmesi) 

• Ürün ve hizmetin sunumu(Teslim edilecek 

ürünün teslim edilmeden önce müĢteri ile 

kontrolü) 
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Madde 8 
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Dış tedarikçiden alınan ürünlerin kalitesini güvence altına alma 

Dr. Kemal YILDIRIM  |  HĠSAM  |  07.03.2019 

Madde 8.4 

a) DıĢ tedarikçilerden gelen 

ürün ve hizmetlerin, 

kuruluĢun kendi ürün ve 

hizmetleri ile birleĢtirilmesi 

amaçlandığında,  

b) Ürün ve hizmetler, kuruluĢ 

adına dıĢ tedarikçiler 

tarafından doğrudan 

müĢteri/müĢterilere tedarik 

edilirse,  

c) KuruluĢun kararı ile bir 

proses veya prosesin bir 

bölümü, dıĢ tedarikçi 

tarafından tedarik 

edildiğinde.  
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Performans değerlendirme/ KONTROL 

 

 

• Ġzleme, ölçme(Garanti maaliyeti, otobüsteki araç baĢı 

hata sayısı 

• MüĢteri memnuniyeti 

• Analiz ve değerlendirme 

• Ġç ve dıĢ denetimler (TÜV , KALDER v.b akredite) 

• Yönetimin Gözden Geçirmesi 
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Madde 9 
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İyileştirme 
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Madde 10 
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Sonuç 
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• Kalite sınırları devamlı geniĢleyen 

bir kavramdır. Teknoloji, değiĢen 

koĢullar, ihtiyaçlar kaliteye değiĢik 

boyutlar getirmektedir. 

 

• Kalite niteliği bakımından dinamik 

bir özellik taĢımakta, tüketici 

ihtiyaçlarına paralel olarak 

geliĢmekte ve değiĢmektedir. 



ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
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TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 
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ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
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 KuruluĢların, çevreye verdikleri etkileri sürekli olarak azaltabilmelerine veya 

kontrol altında tutabilmelerine yarayan bir yönetim sistemidir. 

 

 BS 7750       (1992, rev. 1994) 

 EMAS                            (1993) 

 ISO 14001                     (1996) 

 HAVA  KĠRLĠLĠĞĠ 

SU KĠRLĠLĠĞĠ 

TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ 

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 

EROZYON – TOPRAK KAYBI 

BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠĞĠN AZALMASI 

GÖRÜNTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 

RADYOAKTĠF KĠRLENME 

ELEKTROMANYETĠK KĠRLENME 
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Bir işletmenin çevresel etkileri 
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Emisyon 

Atık su 
Atıklar 

ÇEŞİTLERİNE 
GÖRE 
AYRIŞTIRILMAKTA 

EVSEL VE 
ENDÜSTRİYEL 
ATIKSU 
OLUŞMAKTA 

Çevresel 

Gürültü 
Kimyasal 

Madde 

Kullanımı 

Su, elektrik kullanımı 



 < > Dr. Kemal YILDIRIM  |  HĠSAM  |  07.03.2019 

TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 
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Hammaddeni

n 

hazırlanması 

Ön/ara ürün 

üretimi 

Nakliye 

Üretim 

Nakliye 

Nakliye 

Ürün 

Kullanımı 

Geri 

dönüĢüm 
Bertaraf 

YaĢam Döngüsü 
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Atıklar, 
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ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ 
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ISO 45001-2018 
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ISO 45001, bir kuruluĢun yaralanma ve sağlığın bozulması konusundaki ĠSG performansını proaktif olarak 

iyileĢtirmesini mümkün kılmak amacıyla iĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) yönetim sistemi gerekliliklerini 

açıklayan ve rehberlik eden uluslararası standarttır. 

 

 Mart 2013 – Ġlk Taslak Doküman 

 

 Kasım 2017- Final Doküman  

 

 12 Mart 2018 – ISO 45001 Uluslararası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olarak 

yayımlandı. 

 

 ĠSG Yönetim Sistemi için hazırlanan ilk ISO standardı. 

 

 Mevcut OHSAS 18001 belgeli kuruluĢlara ISO 45001’e geçiĢ yapmaları için 3 yıllık bir süre tanındı.  
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ISO 45001 Geçiş Süresi 
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ISO 45001 Ana tema ve Amaçlar 

 

• ISO 45001, ĠSG yönetim sistemi aracılığı ile bir kuruluĢun çalıĢan esenliği ve sağlığı 
(wellness/wellbeing) gibi diğer sağlık ve güvenlik boyutlarıyla bütünleĢmesini sağlar. 

 

• ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği performansını «sürekli iyileĢtirerek» mevcut yönetim sistemine, iĢ 
sağlığı ve güvenliğini baĢarılı biçimde entegre etmeyi amaçlar.  

 

• Organizasyonların kontrolü altında «çalıĢan herkese» zarar verme riskini en aza 
indirilmesini sağlamayı;  
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TS EN ISO 45001:2018 İSG YÖNETİM SİSTEMİ 
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ISO 45001 
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• ISO 45001, Liderlik ve çalıĢan katılımına vurgu yapar 

 

• ĠletiĢim ve farkındalık konularına vurgu yapar 

 

• ISO 45001 alt iĢverenler, tedarikçiler ve yükleniciler ile ilgili maddeler içermektedir. 

  

• Performans değerlendirmeleri ISO 45001’de daha sık yer bulmuĢtur. 

 

• ISO 45001’de; organizasyon bağlamı,belgelendirilmiĢ bilgi gibi yeni kavramlar yer 

almaktadır. 
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ISO 45001 
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• ĠSG performansı stratejik planlamada göz önünde bulundurulmalı. 

  

• ĠĢletme kültürü ĠSG Yönetim Sistemi doğrultusunda geliĢtirilmeli ve 

yönlendirilmeli. 

  

• ĠSG yönetim sistemine katkıda bulunmaları için çalıĢanlar yönlendirilmeli ve 

desteklenmeli. 

 

• ĠSG Yönetim Sisteminin önemi vurgulanmalı ve ĠSG Yönetim Sistemi 

gerekliliklerine uyulmalı. 

  

• Üst yönetim, kendi içinden ĠSG Politikası ve ĠSG Yönetim Sistemi ile ilgili en az 

bir kiĢiyi görevlendirmeli. 
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ISO 45001 Liderlik/Rol Model 
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Madde 5 

Liderlik Özellikleri 

 Samimiyet 

 Delegasyon 

 ĠletiĢim becerileri 

 Özgüven 

 Taahhüt / AdanmıĢlık 

 Olumlu davranıĢ / Esneklik 

 Yaratıcılık 

 Muhakeme / Empati / Yorumlama 

 Ekibin moralini yükseltme 

 YaklaĢım farklılıklarını anlama  

 Saygı ve Güven uyandıracak bu kültürü kurum kültürüne invaze edebilecek. 

 Riskleri fırsatlara çevirebilecek 

 Yatay yapılanma 
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Liderlik 
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Madde 5 

• Sağlığın iyileĢtirilmesi,geliĢtirilmesine destek vermek sağlık okur yazarlığını 

anlamak,anlatmak 

• ĠSG kurullarına aktif katılım 

• Ciddi kazaların inceleme raporlarının incelenmesi 

• ĠSG saha turları yapmak 

• ĠSG’ye kaynak ayrılması 

• KPI’ları takip etmek ve ĠSG konularının yer almasını sağlamak  

• Organizasyonel olarak size direk bağlı personelin raporlarında ĠSG konularına yer 

verilmesini istemek ve takip etmek 

• Rol model olduğunu unutmamak 
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Çalışan Katılımı 
ÇalıĢana Görev vermek, 

 Sadece ĠSG Kurulları, Komiteler değil; günlük çalıĢmaların parçası haline 

getirecek görevler vermek.  

 Güven ve saygı oluĢturmak  

 ĠĢ güvenliği uygulamalarında saha yönetimine, planlama sürecine dahil etmek. 

 «Biz» kültürü sağlamak üzere harekete geçmek.  

 

ĠliĢkiler Kurmak; 

  Ekip oluĢturarak aidiyet duygusu yaratmak 

 ÇalıĢanların  sosyalleĢebileceği fırsatlar sağlamak. 

 ÇalıĢanlarla düzenli konuĢmalar yapmak; iĢleri, meslek hayatları ve onlar için 

önemli konular hakkında sorular sormak.  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuĢmalar yapmak  

 EtkileĢimi teĢvik eden ve yönetimin saha çalıĢanlarının refahına önem verdiğini 

gösteren iyi saha imkânları sağlamak (örneğin temiz tuvaletler, bakımlı 

yemekhane vb) 
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Çalışan Katılımı 

• ÇalıĢanların ĠSG konusundaki görüĢlerine ve kararlarına güvenmek 

 

• ÇalıĢanları iĢ güvenliği ihlalleri konusunda açıkça konuĢmaya teĢvik edecek açık 

kapı politikasına sahip olmak 

 

• ĠĢ güvenliği sorununu ortaya çıkaran ve sorunları çözme ve ilerleme konusunda 

yardımcı olan çalıĢanları ödüllendirerek güçlendirmek 
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• KuruluĢunun ĠSG hedeflerini, kendi hedefleri ile uyumlu hale getiren etkili 

liderlik gücünü kullanan liderler, baĢarılı ĠSG yönetimini sağlayacaklardır.  

 

• Liderin en etkili olduğu alanlardan birisi de, tüm çalıĢanları planlama, karar 

süreçlerine katması ve saha uygulamalarında görev almalarını sağlaması ile 

de olacaktır 
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Farkındalık 

    MANAGEMENT'S OCCUPATIONAL SAFETY AUDIT  - 

AUDIT AND TRAINING FORM 
Controlled by: Date: Duration:   

Position:  Process: 

Controlled dept.: Number of controlled persons: 

Controlled work station: Number of interviewed persons: 

Persons 
Manner of work Compliance with the rules 

safe unsafe Ok. not ok. 

          

Step 1 
Management 

Level 

•Create Audit Form 

•Trainings to Auditors 

•Field Audits 

Step 2  

Counter-
measures 

•Detection of unsafe 
behaviours & conditions 

•Determination of 
Countermeasures 

•Deployment of measures 

Step 3 
Employee  

Level 

•Self Check of employees 

•Detection of unsafe 
behaviours & conditions 

•Safety Leader 

•Daily ToolBox meetings 

Step 4  

Team Level 

•Team Based 
Activities 

•Kaizen 

•Improvement 
workshop 

Awareness Campaign 

Methodology & Systems 
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Farkındalik 

Communication 
•Leaflet 

•Articles in MAN People  

•Short films about HSE 

F1 Cup 

•Trainings 

•Competition 

OHS 
Awards 

Mascot 
•Name-finding campaign 

•Use the mascot in 
various applications 
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ĠletiĢim 

OHS Week Celebration 

•Meet staff at the entrance 

•Implementation at the production 
area 

•Implementation at the plant site 

•Implementation at Food-Drink Stand 

•Lunch time Festivity 
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İlginiz için teşekkür ederim 

kemal.yildirim@man.eu 
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