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BÖLÜM I
GIRIS

Arastirmanin bu bölümde arastirmanin problemi, amaci, önemi, varsayimlari,
sinirliliklari, yöntemi ve tanimlari açiklanmakta olup, tüm bu basliklar tezin giris
bölümünü olusturmaktadir.

1.1. Problem

II. Dünya Savasi sonrasinda kurulan ve su an 25 üyeli süper güç olma
yolunda ilerleyen Avrupa Birligi’nin amaci kitada kalici barisi saglayarak,
Avrupa’nin yikilmis olan ekonomik ve sosyal yapisini yeniden insaa etmek oldugu
ifade edilmektedir. Kisacasi Avrupa’nin yeniden yapilandirilmasidir. Bu anlayis
dogrultusunda, “tepeden degil; temelden bütünlesme” esas alinmistir. 1951’de
Avrupa Kömür Çelik Toplulugu’nun (AKÇT) kurulmasiyla ilk uygulamasi görülmüs
olup, önce küçük adimlarla baslayan birlesmeler, daha sonra “spill-over” yani
siçrama etkisiyle hayatin her alanini etkileyecek ortak kararlarin ve politikalarin
olusturulmasi ile

Avrupa Birligi her geçen gün biraz daha güçlenmistir. Bu

güçlenme sonucunda

Avrupa Birligine aday ülkelerin tam üyelik yolundaki

çalismalari yogunlasarak devam etmektedir.

AB’ye üyelik sürecinde Türkiye politik yaklasimin yani sira konunun teknik
yönlerini ihmal etmistir. Bunun yani sira AB sürecinin ekonomik yönleri ve sanayi
yaklasimlari gibi yönleri dikkatli ve ciddi incelemelere tabii tutulmamistir. Esas
itibariyle AB müktesebati

Türkiye deki kuruluslar

açisindan önemli bir

transformasyonu öngörmektedir. Bu uyum sürecindeki en önemli entegrasyonlardan
birisi Türkiye deki kuruluslarin

rekabet , teknik ve sosyal durumlarini AB’nin

çizdigi çerçeve yapiya uyarlanmasini dogurmaktadir. Türkiye

AB normlarina ve

Standardlarina uyumu, gelecek yillarda yogunlastirilmis olarak
Kuruluslari bekleyen önemli sorunlardan biri

hissedecektir.

teknik uyum olacaktir. AB’nin
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öngördügü bütün yasal sorumluluklar yerine getirilse dahi küresellesme sonucunda
rekabetin getirecegi bir takim uygulamalar Türkiye’deki kuruluslarin gündeminde
olacaktir. Bu

baglamda, Uluslararasi ve Ulusal Standardlara uyum, gerek küresel

rekabetin, gerekse AB’nin bir öngörüsü olarak karsimiza çikmaktadir. Kalite, Çevre,
OHSAS ve HACCP Standardlari ile her sektöre özgü spesifik Standard ve Norm
birliktelikleri, kuruluslarin

gündeminde önemli yer isgal etmeye baslayacaktir.

“Türkiye’deki kuruluslar açisindan AB entegrasyon süreci tam bir kurumsallasmayi
ifade etmek ile birlikte kurumsallasma için yapilacak çalismada ulusal kanunlarin
belirledigi yükümlülüklere uymak yeterli olmayacak, küresel yeni dünya düzeninin
baskici rekabet ortaminda talep ettigi Standardlara uyum da ön plana çikacaktir”. 1

Günümüzde enformasyon, teknoloji ve iletisim alanindaki büyük gelismeler
toplumlari kiyasiya bir rekabete yöneltmistir.

Her geçen gün yeni teknolojik

gelismelerin yasandigi ekonomik bir yaris söz konusudur. Mevcut dünya düzeninde,
Tüm sektörlerde ayakta kalabilmek için müsteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal
ve hizmet üretiminin saglanmasi gereklidir.

Bu da ancak kuruluslarda tasarim

asamasindan baslayarak üretimin, pazarlama ve satis sonrasi hizmetlerine kadar tüm
asamalarini kapsayan ve sürekli gelismeyi hedefleyen entegre yönetim sisteminin
uygulanmasiyla mümkün olacaktir.

Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu üzerine yapmis oldugum bu çalisma
dört ana bölümden olusmaktadir. Birinci bölümü çalismanin problemi, amaci ve
önemi,

varsayimlari,

sinirliliklari

ve

arastirmanin

yöntemi

ve

tanimlari

kapsamaktadir. Ikinci bölümünü Yönetim Sistemleri ana basligi altinda toplanmistir.
Bu ana baslik altinda Kalite , Çevre , OHSAS, ve HACCP yönetim sistemleri alt
basliklari olusturulmus
bahsedilmistir.Üçüncü

ve

bu

dört

sistem

ile

ilgili

genel

bilgilerden

bölüm Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu ana basligi

altinda Entegre Yönetim Sistemi nedir. Kalite, Çevre, HACCP ve OHSAS Yönetim
sisteminin entegrasyonu nasil yapilir. Tüm Bu

bilgilerden sonra bir uygulama

örnegi ile kurulus çalisanlari ve TSE dört sistem Bas Tetkikçileri ile yapilan
1

Ali Riza Büyüksu, “AB Entegrasyon Süreci ve Standardlar”, Standard, 44, 527 ( 2005), s.61.
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görüsme/mülakat sonuçlari aktarilmistir.

Çalismanin

dördüncü

bölümünde

bulgularimiz sonuç ve öneriler kisminda degerlendirilip çalisma sonlandirilmistir.

1.2. Amaci ve Önemi

Bu çalismada,

Türkiye deki firmalarin Avrupa Birligi’ne giris sürecinde

yönetim sistemlerini entegre etmeleri ve entegre yönetim sistemi kurarak dört ayri
sistemi (Kalite, Çevre, OHSAS, HACCP) tek çati altina toplayabilmelerine katki
saylayacagi amaçlanmaktadir.

Türkiye’de

Yönetim

Sistemlerini

uygulayan

15.000’e

yakin

firma

bulunmaktadir. Ancak yönetim sistemlerini entegre olarak uygulayan kurulus bu
rakamin %1’i veya %2’si kadar oldugu ifade edilmektedir. Bu da çalismaya ayri bir
önem katmaktadir..

Entegre yönetim sistemleri ile hem zaman kaybi hem de birlestirilmis bir
denetim ile maliyetlerin azalacagi düsünülmektedir. Böylece firmalarin rekabet etme
yetenekleri artacak ve sektörde lider konuma gelebilmeleri mümkün olacaktir.
Isletmelerin entegre yönetim sistemlerine hazirlanirken geçirdikleri süreçler göz
önüne alindiginda tekrarlamalardan kaynaklanan is gücü kaybi ile dokümanlarin
birbirlerine uyumu bir defada saglanmis olacaktir. Bu durumda Türkiye’nin Avrupa
Birligine giris sürecinde yönetim sistemlerini entegre etmis kuruluslarin geçis
sürecini kolay atlatmalari ve rekabet edebilmeleri mümkün olabilecektir.

Türkiye’nin AB’ne üyelik sürecinde, AB’nin ortak Tarim, Tüketici, Çevre,
Sosyal, Ticaret, Sanayi ve Rekabet politikalarini dogrudan ilgilendiren Yönetim
Sistemlerinin arastirilmasi, Kalite, Çevre, OHSAS ve HACCP yönetim sistemlerinin
entegre olarak uygulanmasi ile ilgili gerekli bilgileri tespit etmek amaçlanmistir. Bu
çalismada ortaya çikacak bilgilerin Türkiye’deki kuruluslarin adaylik sürecini en az
kayiplarla atlatmalarina yardimci olacagi ve

Avrupa Birligi ülkelerindeki

kuruluslarla rekabet edebilmeleri açisinda çok önemli olacagi düsünülmektedir.
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Küresellesme sonucu

son zamanlarda büyük önem kazanan entegre yönetim

sisteminin kurulmasi, uygulanmasi ve faydalari ile ilgili Türkiye’deki kuruluslarin
ürettikleri ve sunduklari hizmetin kalitesini bir adim daha ileri götürmesine katki
saglayacaktir.

1.3. Varsayimlar

1. Ülkemiz Avrupa Birligi’ne üyelik sürecinde bulundugu bu dönemde birçok
firma ve kuruluslarda Entegre Yönetim Sistemi bulunmamaktadir.
2. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticileri Entegre Yönetim Sistemini kendi
bilgi düzeylerine göre ve uygulayabildikleri sekliyle degerlendirmektedir.
3. Firmalardaki Yönetim Sistemleri arasindaki rekabet ve uyumsuzluk ürettigi
ürün veya sundugu hizmete olumsuz yansimaktadir.

1.4. Sinirliliklar

Türkiye de faaliyet gösteren üretim veya hizmet sektöründeki, Kalite, Çevre,
OHSAS ve HACCP belgelerini TSE’den alan ve

yönetim sistemlerini entegre

uygulayan kuruluslar arastirmanin evrenini olusturmaktadir. Bu konuda henüz yeterli
sayida isletme bulunmadigindan sistem bir isletmedeki uygulama örnegi olarak
degerlendirilecektir.

1.5. Arastirmanin Yöntemi

Bu çalismada, Örnek Olay Incelemesi Yöntemi kullanilmistir. Örnek Olay
olarak seçilen ve çalisma boyunca X Kurulusu olarak bahsedilen firmanin yetkilileri
ve dört yönetim sistemi bas tetkikçileri ile yüz yüze görüsmeler yapilarak arastirma
tamamlanmistir.
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1.6. Tanimlar

ISO

(International

Organization

for

Standardization-Uluslararasi

Standardizasyon Teskilati ) : 23/02/1947 tarihinde kurulmustur. ISO halen 135 (her
ülkeden bir üye) ülkeden Ulusal Standard kuruluslarin katilimi ile faaliyetlerini
yürüten2 bagimsiz bir kurulus olarak; dünyadaki standardizasyon ve benzeri
aktivitelerin gelisiminin; uluslar arasi ticaret transferi, bilimsel çalismalar ve
ekonomik faaliyetleri kolaylastiracak sekilde desteklenmesi amaci ile kurulmustur.
ISO’nun temel amaci; uluslar arasi Standardlar konusunda tüm ülkelerin kabulünün
saglanmasidir.

EN: (European Norm) Avrupa Standardlarinin kisaltmasidir. Avrupa
Birligi’nde Standardlar arasinda harmonizasyonu saglamak için olusturulmustur. 3

Entegre Yönetim Sistemi: Mevcut olan yönetim sistemi ile kurulacak olan
ya da kurulmasi düsünülen yönetim sistemini bütünlestirmek.

*Bu çalismada Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)
ayni zamanda Is Sagligi ve güvenligi (ISG) olarak da düsünülmelidir.

*Çalismamiz boyunca X Otel olarak dokümanlarini kullandigimiz kurulus
Antalya’da faaliyet gösteren bes yildizli Türkiye’nin turizm sektöründeki önemli
otellerinden birisidir. Kurulus unvan’inin

çalismada X Otel olarak ge çmesini

istemistir. Bu nedenle çalisma boyunca kurulustan X Otel olarak bahsedilmistir.

2
3

Mehmet Cemal Yildirim, Soru ve Yanitlariyla ISO 9000:2000, Istanbul, Rota Yayin, 2000, s.17.
TSE, Yönetim Sistemleri, Ankara, TSE, 2001, s.3.
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BÖLÜM II

YÖNETIM SISTEMLERI

Arastirmanin bu bölümü Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi,
HACCP Yönetim Sistemi ve OHSAS

Yönetim Sistemi alt basliklarinda

olusturulmustur . Olusturulan alt bölümlerde konu ile ilgili basliklar belirtilmistir.

2.1. KALITE YÖNETIM SISTEMI

Kalite Yönetim Sistemi olarak adlandirilan bu alt baslikta kalitenin
tarihçesiyle ilgili bilgiler verildikten sonra, Kalite Yönetim Sistemi ve ilgili
tanimlari, Kalite Yönetimini olusturan standartlari, Kalite Yönetim Sisteminin
maddeleri, prensipleri ve faydalari açiklanmaktadir.

2.1.1. Kalite ve Tarihçesi
Kalite ile ilgili ilk kayitlar M.Ö 2150 yilina kadar uzanir. Ünlü Hammurabi
Kanunlarinin 229. Maddesinde su ifadeler yer alir. ‘ Eger bir insaat ustasi bir ev
yapar ve yapilan ev yeterince saglam olmayip ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne
sebep olursa o insaat ustasinin basi uçurulur. 4

Fenikeli

muayene

görevlileri,

ürün

kalitesindeki

sürekli

yapilan

uygunsuzluklari kusurlu ürünü yapanin basini keserek önlemeye çalismislardir.
Muayene görevlileri, ürünlerin yönetimin belirlemis oldugu spesifikasyonlara
uygunlugunu kontrol ederek, kabul yada ret karari vermislerdir. Bu ürünler ile ilgili
sikayetlerin karsilanmasini ve ticari ahlakin olusturulmasini saglamistir. M.Ö. 1450
yilinda ise, eski Misir’da muayene görevlileri, tas bloklarin yüzeylerinin dikildigi,

4

Muhittin Simsek, “Kalitenin Tarihsel Gelisimi” , Standard, 450 (2000), s.33.
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telden olusturduklari bir araç ile kontrol etmislerdir. Bu yönetimi Orta Amerika’da
Aztekler de kullanmislardir. 5

Yukaridaki ifadeden de anlasilacagi üzere kalite ile ilgili çalismalar. Milattan
önceki yillarda baslamis günümüze kadar devam etmistir. Dünyada bu günkü
manada ilk Standardlar 1502 yilinda Osmanli Padisahi Sultan II. Beyazit Han
tarafindan çikartilmis ve Kanunname-I Ihtisap-I Bursa olarak yayimlanmistir. Bu
kanunname de Bursa, Edirne, Sivas , Erzurum, Diyarbakir , Çankiri, Aydin ve daha
pek çok yeri mahalli özelliklerine ve üretim çesitlerine göre Standard kurallari
konulmus ve ciddi olarak uygulanmistir. 6

13. yüzyil boyunca Çiraklik ve Esnaf Loncalari gelismistir. Ustalar, hem
egitici hem de muayene görevlisi idiler. Onlar ticareti, ürünlerini ve müsterilerini çok
iyi taniyorlardi ve yaptiklari is ile birlikte kaliteyi insa ediyorlardi. Ustalar yaptiklari
isten ve baskalarini kaliteli is yapmalari için egitmekten gurur duyuyorlardi. Yönetim
, agirlik ve ölçü Standardlari olusmustu. 7

“16. yüzyilda Latince bir kelimeden türetilen kalite kavrami, bir ürün ya da
hizmetin durumu, niteligi ya da degeri anlamindadir.”8

Kalitenin ciddi anlamd a önemsenmeye baslanmasi 19. yüzyilda karsimiza
çikmaktadir. Ancak

bu dönemden sonraki üreticiler ürettikleri ürünlerine kendi

damgalarini vurmaya baslamislardir.

Kalite Standardlari bir çok farkli sekilde yorumlanarak çok eski tarihlerden
beri varolmakla beraber, gerçek anlamda ilk ortaya çikislari, II. Dünya Savasi’na
rastlar. Amerika ordusu, II. Dünya Savasi sirasinda, ordu için yaptigi malzeme satin

5

Ridvan Bozkurt ve Aynur Odaman, ISO-9000 Kalite Güvence Sistemleri, Ankara, MPM Yayinlari,
1995, s.1.
6
Murat Altinok, Toplam Kalite Yönetimi, Balikesir, 2000, s. 5.
7
Nihat Kölük ve dig., Kalite Güvencesi ve Standar dlar, Ankara, 2005, s.39.
8
Komisyon, Kalite Kontrol Sistemleri, Istanbul, MEB Basimevi, 1994, s.15.
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alimlarinda, belli kalite düzeyini tutturabilmek ve satin alinan malzemelere bir
Standard getirebilmek amaci ile Standardlar konusundaki çalismalari baslatmistir.
Sonunda ortaya , Amerikan

Standardlari (US Millitary Standards) çikmis, bu

Standardlarla birlikte istatistiksel kalite kontrol sistemi de gelismistir. 9

II. Dünya Savasi kalite teknolojisinin gelismesini hizlandirdi. Ürün kalitesinin
iyilestirilmesi gerekliligi kalite kontrol

konusundaki çalismalarin artmasina ve

bilginin daha çok paylasilmasina yol açti. 1946 yilinda Amerikan Kalite Kontrol
Dernegi

olusturuldu

ve

Baskanligina

George

Edwards

seçildi.

Isletmeler

belgelendirme programlari baslattilar. Ancak II. Dünya Savasi baslayinca kalite
kontrolüne olan ilgi yitirilmeye baslandi. Kuruluslarin çogu , kalite kontrolü yalnizca
savas için gerekli olarak algiladiklari için , bu konuda yapilacak çalismalari gereksiz
buluyordu. 10

Kalite anlayisinin temelini, kalite felsefesinin düsünce ustalarindan W.
Edwards, Deming, Juran , Kaouru Ishikawa kurmuslardir. 11 Kalite kavraminin dogus
yeri ABD olmasina ragmen , ilk uygulayan ülke Japonya olmustur. Japonlar, kalite
kavramini benimsemis ve uygulamislardir.

Savas sonrasi George Edwards önderliginde bir grup ; Japonya’nin yeniden
insasi, dis pazara girmek ve düsük kaliteli ürünlerini iyilestirmek üzere Japonya ya
gitti. Bir çok konferans vererek kalite bilincini anlattilar. Japonlar ögrendiklerini
gelistirdi ve Japon bilim adami Kaoru Ishikawa sürekli iyilestirmede kullanilan bazi
teknikler buldu. Bu yeni anlayisla ürettikleri ürünlerle dünya pazarina ve ABD’ye
pazarina girerek ABD’ye firmalari ile rekabet etmeye basladilar.

9

Ferruh Tanyel, Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerimizde ISO 9000 Uygulamalari, Ankara, Varan
Matbaacilik, 2001, s.6.
10
Nihat Kölük ve dig., Kalite Güvencesi ve Standardlar ………, s.40.
11
Sitki Gözlü, Üretim , Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi: Toplam Kalite Yönetiminde
Türkiye
Perspektifi, Istanbul, Üniform Matbaacilik, 1994, s. 30.
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Dünya endüstrisi tarihinde 1950 ve 1960’li yillarin kütle üretimi ve kütle
tüketimi devri olarak isimlendirilmesi gibi, 1970’li ve 1980’li yillar da kalite yillari
olacaktir. Bu on yilda Amerikan tüketicileri dünyanin en bilinçli tüketicileri olarak
bir ürün tercihinde, güvenirlilik, kalitede süreklilik ve kisisel tatminlerini asgari
ölçüde

karsilayan Standardlarda ürünler talep etmeye basladilar. Kaliteli ürün

üreten firmalar pazar paylarini yükseltti, buna karsin kaliteli ür ün üretemeyen bir çok
firma ise Pazar paylarini kayip etti. Eski politikalara siki sikiya bagli olan ve ne
yaparlarsa yapsinlar müsterinin satin alinmasini bekleyen , bir çok Amerikan sirket
lideri, geriye baktiklarinda, yakin geçmisin “daima yarinin bir baslangici “ oldugunu
ve hep yanlis olduklarini kavradilar.

Birlesik Devletlerde (hepsi Japon ve hepsi yüksek kaliteli ürün olarak bilinen)
Honda, Panasonic, Hitachi, Seiko, Nikon ve Mazda ve Bridgestone kelimeleri günlük
hayatin içine girdiler. Bu sirada birdenbire Amerikan Üst Yönetim Yetkilileri,
Deming, Juran ve Feigenbaum gibi eski ekip liderlerine basvurdular. Çok geçmeden
Amerikan firmalari Japon kalite Rönesansinin büyüsünün, prensiplerde ve
uygulamada, ilk önce Birlesik devletlerde, kesfedildigini ve kullanildigini anladilar.
Örnegin II. Dünya harbi sirasinda Amerikan malzeme fabrikalarinda uygulanan ve
Walter Shewhart’in öncüsü oldugu Istatistiksel Kalite Kontrol, W.Edward Deming
ve J.M. Juran tarafindan 1950’lerin basinda Japonya’da uygulanmaya baslanmisti.
Oysa Birlesik Devletler bu sirada kütle halinde ürettigi nispeten az kaliteli
ürünleriyle sürekli ve hizli bir büyüme içindeydi.

12

1970’li yillara kadar ucuz ve düsük kaliteli mal üreten ve satan Japonlar daha
sonra kalite düsüncesi degismis, süper kaliteli mal üretmeye baslamislardir.
Dünyadaki rekabet kosullari içerisinde Japonlarin ortaya koydugu bu hizli degisim
rüzgarlari W. Edwards, Deming, Masaki Imai ve Kaouru Ishikawa gibi bilim
adamlarinin uygulamalari sayesinde baslamistir.

12

Donald A. Sanders ve dig. ISO 9000 Nedir? Niçin? Nasil?, Istanbul, American Management
Associations/ROTA Yayin Yapim Yanitim, 1994, s.15.
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Japonlar kalite ile ilgili uygulamalarinda, istatistigi kalite kontrol , kalite
teshisi, kalite egitim programlari, sifir hata felsefesi gibi konulara önem vermislerdir.
Bunlari gelistirerek yasal düzenleme ve uygulamalarla kalite kontrolü ve toplam
kalite yönetimi kavramlarina ulasmislardir.

ABD’de savunma sistemleri için olusturulan kalite yönetim sistemi ilk olarak

-1963’te MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde),
-1968’de AQAP Standardlari ( NATO üyesi ülkelerde),
-1979’da BS 5750 (Ingiltere’de),
-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafindan),
-1988’de EN 29000 Standardlari (CEN tarafindan),
-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sisten Standardi (TSE tarafindan),
-1991’de TSE-EN-ISO 9000,
-1994’de ISO tarafindan revize edildi (9001:1994/9002:1994/9003:1994),
-1996’da EN 29000 seris i EN-ISO 9000 olarak yayinlandi,
-2000’de ISO tarafindan revize edildi ve ISO 9001:2000 olarak yayimlandi. 13

2.1.2. Kalite Yönetim Sistemi ve Ilgili Tanimlar

1990’li yillarin dünyadaki tüm ekonomik, sosyal ve teknolojik süreçlerle
kazanildigi hizli degisim özelligi kalitenin tanimlanmasina da yansimistir. Tüketim
hareketinin evrensellesmesi, teknolojinin hizli gelisimi müsteri tatminini belirleyen
ve buna etki eden tüm alanlarda; müsteri gereksinimlerinin izlenip belirlenmesinden,
tasarima ve üretime kadar rakiplerinden daha hizli düsünüp hareket edebilmeyi ve
bunun da ötesinde müsterilerin açiga çikmamis gereksinimlerini bulup ortaya
çikarmayi zorunlu hale getirmistir. Bu gelismelerin ortaya çiktigi kalite
kavramlariyla ilgili tanimlardan bazilari asagidaki sekildedir. 14

13

TSE, “Türk Standardlari Enstitüsü ve Yönetim Sistemleri”, Standard, 527 (2005), s.24.
Halil Savas, Toplam Kalite Yönetimi Açisindan Çevre Yönetim Sistemi ve Bir Sanayi
Isletmesinde Uygulamasi, Adana, 1999, s.16.
14
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-Kullanima uygunluktur. (J.M. JURAN)
-Sartlara uygunluktur. (P.B.CROSBY)
-Temeldir. (J.M. JURAN)
-Kalite , müsteri isteklerine uygun mal ve hizmeti sunmaktir.

Kalite sihirli bir kelimedir. Bu kelimeyi herhangi bir konunun veya faaliyetin
basina veya içine koydugumuzda çok farkli bir yaklasimin içine girmemiz gerekir. 15

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlari karsilama
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamidir.

Kalitenin en geçerli tanimi ise: ‘Yapisal Özellikler Takiminin Sartlari Yerine
Getirme Derecesi’ olarak ifade edilmektedir. 16

Bu çerçevede

kalite yönetim

sistemini ilgilend iren diger tanimlari da sunlardir;

Sart : Genellikle ima edilen veya zorunlu olarak beyan edilen ihtiyaç veya
beklenti. 17

Müsteri Memnuniyeti: Müsterinin, sartlarin yerine getirildiginin, müsteri
tarafindan algilanan tatmin derecesi.

Sistem: Birbiriyle iliskili veya etkilesimli elemanlar takimi.

Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri olusturma ve bu hedefleri basarma
sistemi. 18

15

Hidayet Sahin, Proses Tabanli Kalite Yönetim Sistemi, Ankara, Polimer Matbaacilik, 2002, s.vii.
TSE, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Egitim Kitabi , Ankara, TSE,
2001, s.3.
17
TSE, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslari ve Terimler ve Tarifler,
Ankara, TSE 2004, s.7.
18
TSE, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslari ve Terimler ve
Tarifler........., s.7.
16
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Kalite Yönetim Sistemi: Bir kurulusu kalite bakimindan idare ve kontrol için
gerekli yönetim sistemi. 19

Kalite Politikasi: Bir kurulusun (üst) yönetimi tarafindan resmi olarak ifade
edilen kalite ile ilgili bütün amaçlari ve idaresi.

Kalite Hedefleri: Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan bir sey.

Kalite Planlamasi: Kalite yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesine ve
bu hedeflere ulasilmasi için gerekli operasyonel süreçlerin ve gerekli kaynaklarin
saptanmasina yönelik kismi.

Kalite Kontrol: Kalite yönetiminin, kalite sartlarinin yerine getirilmesine
odaklanmis bir parçasi.

Müsteri: Bir ürünü alan kurulus veya kisi.

Proses: Girdileri çiktilara dönüstüren birbirleriyle ilgili veya etkilesimli
faaliyetler takimi.

Ürün: Faaliyetlerin veya proseslerin sonucudur. Üretim sektöründe somut,
hizmet sektöründe soyut ürün vardir. 20

Prosedür: Bir faaliyeti veya bir prosesi icra etmek için belirlenen yol.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzlugun sebebinin veya diger
istenmeyen potansiyel durumlarin bertaraf edilmesi için yapilan faaliyet.

19

TSE, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslari ve Terimler ve
Tarifler.........., s.7.
20
Hidayet Sahin, Soru ve Cevaplariyla Üretim ve Hizmet Sektörlerinde ISO 9001, Ankara,
Polimer Matbaacilik, 1999, s.86.
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Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzlugun sebebini veya diger
istenmeyen durumu yok etmek için yapilan faaliyet.

Düzeltme: Saptanan uygunsuzlugu gidermek için yapilan faaliyet.

Bilgi: Anlamli veri.

Doküman: Bilgi ve onun destekleyici ortami.

Sartname : Sartlari belirten doküman.

Kalite El Kitabi: Bir kurulusun

kalite yönetim sistemini belirleyen

doküman.

Kalite Plani: Belirli bir projeye, ürüne prosese veya sözlesmeye hangi
prosedürlerin ve ilgili kaynaklarin kim tarafindan ve ne zaman uygulanacagini
belirleyen doküman.

Kayit: Elde edilen sonuçlari beyan eden veya gerçeklestirilen faaliyetin
delilini saglayan doküman

Tetkik: Tetkik Kriterlernin yerine getirme derecesini belirlemek amaciyla
tetkik kanitini elde etmek ve objektif olarak degerlendirmek için yapilan sistematik,
bagimsiz ve dokümante edilmis proses. 21
Tetkikçi: Tetkiki yapmak için gereken yeterlilige sahip kisi. 22

21

TSE, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslari ve Terimler ve
Tarifler.........., s.7.
22
TSE, TS EN ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kilavuzu, Ankara, TSE,
2004, s.3.
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Günümüzde Kalite Yönetimi konusunda EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Standardi yayimlandigi tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanini
bulan milletlerarasi standart haline gelmistir.Türk Standardlar Enstitüsü tarafindan
EN ISO 9001:2000

standardi çevirisi yapilarak TS EN ISO 9001:2000 Türk

Standardi olarak yayinlanmistir. TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardi,
bir kurulusun kisilere sundugu hizmetlerin olusumunu etkileyen tüm süreçlerini
kalite güvencesi altina alan ve bunun sürekliligini sart kosan bir standarttir. Her türlü
organizasyona uygulanabilir. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Çevre
,HACCP ve OHSAS gibi diger yönetim sistemleri ile kolayca uyum saglar.

2.1.3. Kalite Yönetim Sistemini Olusturan Standardlar

Kalite Yönetimi uzun ve keyifli bir yo lculuktur. Bu yolculuga uluslararasi
standartlarla çikmak çogu kez somut iyilestirilmeleri biran önce gerçeklesmesinde ve
çalisanlarin kaliteye gönül vermelerinde destekleyici bir rol oynar. Sürekliligin
saglanmasi gereken kalitenin bir kalite departmaninin degil tüm çalisanlari
sorumlulugunda oldugudur.

Kalite, ancak toplumun her asamadaki üyelerinin( milletvekilleri, yöneticiler
ve çalisanlarin, kamunun) ihtiyaç ve beklentilerini karsilayarak, onlardan alacaginiz
fayda ile gerçeklesebilir. Toplam Kalite Yönetimi isiginda ISO, Kalite Yönetiminde
önemli bir adim, uluslararasi bir dil, güçlü bir yönetim aracidir.

Kalite Yönetim Sisteminin kisilerden bagimsiz ancak onlarin tüm bilgi ve
birikimlerini içerecek sekilde olusturulmasi, uygunsuzluklarin birer iyilestirme firsati
olarak ele alinmasi ve dogruyu yakalama sans TS EN ISO 9001 standartlarini yerine
getirmenizle mümkündür.

15

TS-EN-ISO 9000:2000 serisi dört temel Standard tan olusmaktadir. Bunlar;

a. TS EN ISO 9000: 2000 standardi kalite yönetim sisteminin temellerini
açiklar ve kalite yöntemleri için terminolojiyi belirler.

b. TS EN ISO 9001:2000 standardi, bir kalite yönetim sistemi için, bir
kurulusun müsteri ve uygulanabilir mevzuat sartlarini karsilayan ürünleri saglama
yetenegini göstermek ihtiyacinda oldugu ve müsteri tatminini arttirmayi amaçladigi
durumlarda gerekli olan sartlari belirler.

c. TS EN ISO 9004:2000 standardi, kalite yönetim sisteminin etkinligini ve
verimliligini

dikkate

alan

kilavuz

saglar.

Bu

standardin

amaci

kurulus

performansinin iyilestirilmesi ve müsterilerin ve diger ilgili taraflarin tatminidir.

d. TS EN ISO 19011:2000 standardi kalite ve çevre yönetim sistemleri
tetkiki için kilavuz saglar.
Tüm

bu

23

Standardlar

ISO’ya

üye

tüm

ülkelerde

bilinmekte

kullanilmaktadir.

2.1.4. Kalite Yönetim Sistemi Bölümleri

1. Kapsam
1.1 Genel
1.2. Uygulama
2. Atif Yapilan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
4.1. Genel Sarlar
4.2. Dokümantasyon Sartlari
23

TSE, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Kitabi , Ankara, TSE,
2001, ss. 1-2.

ve

16

4.2.1. Genel Sartlar
4.2.2. Kalite El Kitabi
4.2.3. Dokümanlarin Kontrolü
4.2.4. Kayitlarin Kontrolü
5. Yönetim Sorumlulugu
5.1. Yönetimin Taahhüdü
5.2. Müsteri Odaklilik
5.3. Kalite Politikasi
5.4. Planlama
5.4.1. Kalite Hedefleri
5.5. Sorumluluk, Yetki ve Iletisim
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki
5.5.2. Yönetim Temsilcisi
5.5.3. Iç Iletisim
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1. Genel
5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi
5.6.3. Gözden Geçirme Çiktisi
6.Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynaklarin Saglanmasi
6.2 Insan Kaynaklari
6.2.1 Genel
6.2.2. Yeterlilik, farkinda olma (bilinç) ve egitim
6.3 Alt Yapi
6.4 Çalisma Ortami
7.Ürün Gerçeklestirme
7.1 Ürün Gerçeklestirmenin Planlanmasi
7.2 Müsteri Ile Iliskili Prosesler
7.2. Ürüne Bagli Sartlarin Belirlenmesi
7.2.2 Ürüne Bagli Sartlarin Gözden Geçirilmesi
7.2.3. Müsteri Ile Iletisim

17

7.3 Tasarim ve Gelistirme
7.3.1. Tasarim ve Gelistirmenin Planlanmasi
7.3.2. Tasarim ve Gelistirme Girdileri
7.3.3. Tasarim ve Gelistirme Çiktilari
7.3.4. Tasarim ve Gelistirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.5. Tasarim ve Gelistirmenin dogrulanmasi
7.3.6. Tasarim ve Gelistirmenin geçerli kilinmasi (Geçerliligi)
7.3.7. Tasarim ve Gelistirme Degisikliliklerinin Kontrolü
7.4 Satin Alma
7.4.1. Satin Alma Prosesi
7.4.2. Satin Alma Bilgisi
7.4.3. Satin Alinan Ürünün Dogrulanmasi
7.5 Üretim ve Hizmetin Saglanmasi
7.5.1. Üretim ve Hizmeti Saglamanin Kontrolü
7.5.2. Üretim ve Hizmetin Saglanmasi Için Proseslerin Geçerliligi
7.5.3. Belirleme ve Izlenebilirlik
7.5.4. Müsteri Mülkiyeti
7.5.5. Ürünün Muhafazasi
7.6 Izleme ve Ölçme Cihazlarin Kontrolü
8.Ölçme, Analiz ve Iyilestirme
8.1 Genel
8.2 Izleme ve Ölçme
8.2.1. Müsteri Memnuniyeti
8.2.2. Iç Tetkik
8.2.3. Proseslerin Izlenmesi ve ölç ülmesi
8.2.4. Ürünün Izlenmesi ve Ölçülmesi
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 Iyilestirme
8.5.1. Sürekli Iyilestirme
8.5.2. Düzeltici Faaliyet

18

8.5.3. Önleyici Faaliyet 24 yukarida görülen ve

sekiz bölümden

olusan TSE-EN ISO 9001:2000 standardini uygulayan kuruluslar bu
maddeleri tamamini hazirladiklari el kitabinda yorumlanmaktadir.
ISO 9000’de temel felsefe;
Yaptigini yaz,
Yazdigini yap,
Sonuçlari tetkik et,
Iyilestirme için yöntem gelistir

25

olarak da ifade edilebilir. Bu felsefe ürün

ve hizmet üreten tüm kuruluslarda uygulanmalidir.

2.1.5. Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

TS-EN-ISO 9001 standardi Uluslararasi Standard Organizasyonu(ISO)
tarafindan uluslararasi Standard olarak yayinlanan ve halen Avrupa Toplulugu
ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan
bir uluslar arasi Kalite Yönetim Standardidir ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadir.
Bu prensipler sunlardir;

Müsteri Odaklilik: Kuruluslar müsterilerine baglidirlar, bu nedenle
müsterinin simdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarini anlamali, müsteri sartlarini yerine
getirmeli ve müsteri beklentilerini de asmaya istekli olmalidirlar.

Liderlik: Liderler, kurulusun amaç ve idare birligini saglar. Liderler,
kisilerin, kurulusun hedeflerinin basarilmasina tam olarak katilimi oldugu iç ortami
olusturmali ve sürdürmelidir.

Kisilerin Katilimi:Her seviyedeki kisiler bir kurulusun özüdür ve bunlarin
tam katilimi yeteneklerinin kurulusun yararina kullanilmasini saglar.

24

TSE, TS EN ISO 9001:2000 Standardi . Ankara, TSE, 2001, s. i.
Nurettin Parilti ve Kürsat Cezmi Özcan, “ISO 9000 Kalite yönetim Sisteminin Kooperatiflerin
Verimliligindeki Rolü”, Standard, 489 (2002), s.15.
25
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Proses Yaklasimi:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses
olarak yönetildigi zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklasimi: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem
olarak

tanimlanmasi, anlasilmasi ve yönetilmesi, hedeflerin basarilmasinda

kurulusun etkinligine ve verimliligine katki yapar.

Sürekli Iyilestirme: Kurulusun toplam performansinin sürekli iyilestirilmesi,
kurulusun kalici hedefi olmalidir.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklasim: Etkin kararlar, verilerin analizine ve
bilgiye dayanir.

Karsilikli Yarara Dayali Tedarikçi Iliskileri: Bir kurulus ve tedarikçileri
birbirlerinden bagimsizdir ve karsilikli yarar iliskisi, her ikisinin arti deger yaratmasi
yetenegini takviye eder. 26
Bu sekiz prensibe dayali olusturulan kalite yönetim sistemi kuruluslara
rekabet, sürdürülebilirlilik ve ürettikleri ürün veya hizmette devamlilik saglayacaktir.

2.1.6. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydalari

Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarinin en önemli faydalarindan biri ölçme
maliyetlerinin önemsenerek, basarisizlik maliyetlerinin en aza indirilmesi veya
sifirlanmasidir. 27 Bunun yaninda;
Kurum güvenirligini artirir, ulusal ve uluslararasi rekabet üstünlügü saglar,
Ekonomiklik, etkinlik ve karlik yaratir,
Iletisimi güçlendirir,
Kurumun organizasyon yapisini belirleyerek, kurumsal imaji güçlendirir,
Her asamada kayit tutulmasi sonucu, hizmet sürecinde süreklilik ve kolaylik
26

TSE, “Türk Standardlari Enstitüsü ve Yönetim Sistemleri”, Standard, 527 (2005), s. 25.
Hidayet Sahin ve S. Celalettin Keles, TS EN ISO 9001:2000 Dokümantasyonu, Ankara, Polimer
Matbaacilik, 2003, s.3.
27
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saglar,
Hizmete karsi duyulan güveni artirir,
Hizmet alan kisilerin memnuniyeti hedefinden dolayi kisi odakli çalismayi
özendirir,
Çalisanlarin motivasyonu artirir,
Is süreçlerinde sürekli iyilestirmeyi kurum kültürü haline getirir,
Hizmet ve satin almanin, sürekli olarak yönetimin kontrolü altinda olmasini
saglar,
Kurum içinde olumsuzluklarin, sürekli iyilesme kapsaminda ortadan
kaldirilmasini saglar,
Kalitede sürekliligi saglayarak, çagdas bir çalisma ortami olusturur,
Düzeltici yerine önleyici faaliyetlerle ürün kayiplarini engeller,
Kalite kayiplarindan kaynaklanan ekonomik ve diger kayiplarin önlenmesini
saglar,
Etkin bir evrak sistemi saglar, 28
Bir isi ilk defada dogru yapma suurunun yerlesmesini saglar, 29
Maliyetleri düsürür,
Ihracatta ve iç pazarda ürünün müsteri tarafindan kolayca kabul
edilebilirligini saglar,
Ihalelerde kolaylik saglar,
Izlenebilirlik ve denetim kolayligi saglar,
Isleme süreçlerinde olasi iyilestirme alanlarinin saptanmasina yardimci olur.
Her büyüklükte isletme ve her tip ürüne uygulanabilir.

28

Kürsat Cezmi Özcan, “Içisleri Bakanligi Personeline Kalite Yönetimi Politikalari ve Uygulamalari
Konulu Konferansi”, Standard, 436 (1998), s.16.
29
Kürsat Cezmi Özcan, “Içisleri Bakanligi………. ” s.16.
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2.2. ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI
Bu bölümde, çevre ve tarihçesi ile ilgili bilgiler verildikten sonra, Çevre
Yönetim Sistemi ve ilgili tanimlar, Çevre Yönetim Sistemini olusturan standartlar,
Çevre Yönetim Sisteminin maddeleri, prensipleri ve faydalari açiklanmaktadir.
2.2.1. Çevre ve Tarihçesi
Dünyada ilk çaglardan beri ortaya çikan problemlere çözümler aranmistir,
tarihin ilk yillarinda M.Ö.2500-1500 dönemine ait Hindistan’in Indüs Havzasinda
Moheco-Paro sehir harabelerinde o zamana göre oldukça gelismis atiksu
uzaklastirma sistemleri bulunmustur. 1273’te Ingiltere’de Kralligin emri ile baca
dumanlarinin azaltilmasini isteyen bir yönerge çikartilmistir. Osmanli döneminde de
Sariyer Ormanlarindan Istanbul’a su ileten uzun ishale hattinin eksenden itibaren iki
tarafindaki 27m’lik mesafede bina, mandira, ahir, yapimi ve gübre yigilmasi bir
fermanla yasaklanmistir. Haliç’e bakan sirtlarda, Fatih zamaninda Haliç’in
dolmasinin önlenmesi için ferman yayinlanarak bina yapimi yasaklanmis; biriken bir
erozyonla gelen çamurlari , çömlek veya testi yapiminda kullanilan imalathanelerden
vergi alinmasi sureti ile bu imalat sektörü belirli bir korumacilik amaci ile tesvik
edilmistir. Çevresel problemlerin dikkat çekici oldugu olay; 1930 yilinda hava
kirliliginden Belçika’nin Meuse Vadisi’nde 60 kisinin yasamini yitirmesi olmustur.
Bundan sonra 1952 yilinda Londra’daki agir hava sartlarindan 3.000 kisi ölmüstür 30

Çevre Yönetimi gerçek anlamiyla 1960’larin hizli sanayilesmesinin sonucu
olarak ortaya çikmistir. O zaman kesfedilen önemli kirlenme etkisi 1970’lerde
kirletic i

limitlerini

belirleyen

mevzuatlarin

olusmasina,

birçok

kanun

ve

yönetmeligin çikarilmasina neden olmustur. Bunun sonucunda, ilgi daha çok
kirliligin olusmasindan

sonraki çözümlere, yani aritma teknolojisine kaymistir.

1980’li yillarda artan teknolojilerin yüksek maliyetli olusu, gittikçe artan kamuoyu
bilinci, çevre duyarliliginin rekabet gücünü artirmasi, maliyeti düsürmesi ve yasal
engelleri asmakta yardimci olmasi sanayinin gönüllü olarak çevre yönetimi

30

Ferda Atici, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardi, Istanbul, 1999, s.3.
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konusunda daha aktif

bir rol almasina neden olmustur. Bu dönemde üretim

asamasinda çevre boyutu da düsünülmüstür; yesil ürünlerin üretimi, hayat boyu
analizi, çevre etkilerinin ‘besikten mezara’ analizi metotlari uygulamaya baslamis,
sonunda çevre denetimleri gündeme gelmistir. 1990’li yillarda ilgi atik bertarafi,
hammadde seçimi, tasarim üretim, nakliye ve kullanin asamalari üzerine kaymistir.
Atik azaltilmasi çevre yönetiminin popüler bir parçasi haline gelmistir. 1970’lerdeki
çevre sorunlari lokal oldugu görüsü degismeye baslamistir. 31

Insanoglu, bu zamana kadar ihtiyaçlarini karsilamak ve hayat standardini
arttirmak için tüm kaynaklari hiç tükenmeyecekmis gibi kullanmis, bunun sonucu
olarak da çevreyi tahrip etmistir. Yeryüzünde toprak, su, hava gibi kaynaklar
tükenebilir özelliktedir ve insanlar yasadiklari müddetçe bu kaynaklari kullanmak
durumundadirlar. Önemli olan bu kaynaklari tutumlu kullanabilmek ve bunlara
alternatif olarak yenilenebilir kaynaklar bulmaktir. Burada karsimiza “sürdürülebilir
kalkinma” felsefesi çikmaktadir. Sürdürülebilir kalkinma, kisaca mevcut ihtiyaçlari
gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarini karsilayabilmelerine engel olmadan karsilayarak
kalkinmaktir.
1972 yilinda Stockholm’deki Birlesmis Milletler Insan Çevresi Konferansi’ni
takiben kamuoyu, ortaya çikan ciddi çevre sorunlarina büyük duyarlilik göstermistir
ve Avrupa’da 5 çevre eylem plani gelistirilmistir:
Birinci Çevre Eylem Plani: Avrupa Birliginin 1972-1976 yillari arasinda
ortaya koydugu “Kirleten Öder Prensibi” dir (Rio 16. Prensip). Sanayici üretiminden
kar ederken çevreyi gözardi etmis, toplum bunun sonucu negatif çevre etkilerine
maruz kalmistir. Problemin çözümü “kirlenme masraflarina kirleten katlanmalidir”
olarak görülmüs ve bu vergi olarak yansitilmistir. Fakat sonuç olarak kirlenme sifira
indirilememistir.

31

Ahmet Çakan, “ISO 9000 ve ISO 14000”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasi Yayin Organi,
15 (1997), s.21.
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Ikinci Çevre Eylem Plani: 1977-1981 yillari arasinda birinci programdaki
amaçlari tekrar olusturup genisleterek adapte edilmis, daha fazla arastirma ve veri
toplama ihtiyaci siddetle hissedilmistir. Avrupa Birliginin çevre etki degerlendirme
sistemi gelistirme amacinda oldugu belirtilmistir.
Üçüncü Çevre Eylem Plani: 1982-1986 yillari arasinda uygulanmistir.
Toplumsal politikalara çevre boyutu katilmis, ÇED yöntemleri olusturulmus,
kirlenmeyi kaynaginda önleme anlayisi yani; kirlilik azaltilmasindan, kirliligin
önlenmesi anlayisina geçilmistir. Temiz teknolojinin gelismesi desteklenmistir.

Dördüncü Çevre Eylem Plani: 1987-1992 yillari arasinda bir önceki
programin gelistirilmesiyle olusturulmustur. Amaçlarin gerçeklesmesi için mevcut
toplum yasalarinin etkin uygulanmasi ve maddelerin tüm çevre etkilerinin ve
kirlenmenin kaynaklarinin düzenlenmesi gereksinimi dogmustur.

Besinci Çevre Eylem Plani:

1993 yilinda “Sürdürülebilirlige Dogru”

basligiyla basilmistir. 1987 yilinda Dünya Çevre ve Gelisme Komisyonu tarafindan
Birlesmis Milletler Genel Kuruluna sunulan “Ortak Gelecegimiz’ adli raporla
(Brundtland raporu) ortaya atilan Sürdürülebilir Kalkinma Tezi bu programa öncülük
etmis. Bu programin spesifik olarak üzerine kuruldugu ekonomik aktiviteler;
endüstri, tarim, enerji, tasima ve turizm olmustur. 32

Dünyada bilim

teknolojinin beraberinde ekonomik kalkinmayi toplumun

refah düzeyinin artmasini, devletlerin ekonomik siyasi güçlerinin yükselmesi ve en
önemlisi de dünyamizin küçülmesini getirmistir. Devletlerin anilan sebeplerden
dolayi yükselen bir hizla sanayilesme gayretleri, kentlesme sürecine girmelerine,
bunlari yaparken de çevre faktörüne dikkat etmeleri, son yillarda insanligi tehdit
edecek boyutlarda çevre kirlenmesine yol almistir. 33

32

Hatice Bektas, “Çevre Yönetim Sistemleri Uygulamalari ISO 14000 ve EMAS”, TMMOB Çevre
Mühendisleri Odasi Yayin Organi, 15 (1997), ss. 28-29
33
Deniz Küçükayberg, Çevre Yönetim Sistemleri ve Standardlari, Sakarya, 1998, s.16.
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Çevre kirlenmesi denince, dogadaki suyun, havanin, topragin kirlenerek
verimsiz ve canlilara zararli hale getirilmesi anlasilmaktadir. Gerekli

önlemler

alinmadigi taktirde çevre kirlenmesinin olumsuz etkileri gelecek yillarda çok daha
büyük degere ulasabilir. Dünya yasanmaz bir hale gelebilir. Bu gelismelerin
saglanabilmesinde gelecek kusaklarin da ihtiyaçlari olan çevreyi tahrip etmeden
gerçeklestirilmesi zorunludur. Insanlarin çevre konusunda bilinçlenmesi sonucunda
tamamen gönüllülük esasina dayanan “Çevre Yönetim Sistemleri” dogmustur. 34
Çevre yönetim sisteminin yani TS EN ISO 14001 Standardinin tarihsel gelisimine
baktigimizda ise,

1973’te Avrupa Birligi Ülkeleri I. Eylem Planini yayinlamislardir. (Çevreyi
koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için)
1992’de BS 7750 Standardi. (Çevresel konularin kolay ve anlasilir bir sistem
üzerine kurulmasi için)
1992’de Rio Deklarasyonu.
1993’te ISO tarafindan 14000 ailesi Standardlarini gelistirmek için ISO/TC
207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmustur.
1994’te TS 9719 Standardi. (Çevre Yönetim Sistemleri- Genel Özellikleri)
1996’de EN ISO 14001 Standardi.
1997’de TS EN ISO 14001 Standardi. 35 Olusturulmustur su an dünyada kabul
gören ve çevreyi korumayi amaçlayan

en

önemli Standartlardan biri

haline

gelmistir.

2.2.2. Çevre Yönetim Sistemi ve Ilgili Tanimlar

Her organizmanin çevresi canli ve cansiz olmak üzere iki kisimdan
olusmaktadir ve dogada da her organizma, cansiz ve canli çevrelerinden etkilenirken,
ayni zamanda canli ve cansiz çevrelerini etkilemektedir. Ekolojik anlamda çevre
sözcügü, bireyle iliskili canli ve cansiz her seyi kapsamaktadir. Çevre sözcügü ile bir
34

B. Atasoy. “Çevre Yönetimi ve ISO 14000 Çevre Yönetimi Standardlari”, Standard. 350 (1997),
ss.10-14.
35
TSE, Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi, Ankara, 2001, s.7.
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organizmanin yasami üzerinde etkili olan tüm faktörler anlasilmaktadir. 36 Çevre iki
gruba ayrilmis olmakla birlikte ilk grup canli yani insanlar, bitki örtüsü, hayvan
toplulugu ve mikroorga nizmalardir. Ikinci gurup cansiz olarak nitelendirilen; iklim,
hava, su ve yer küre’dir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardinda çevrenin tanimi ; ”Bir
kurulusun faaliyetlerini içinde yürüttügü; hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki ve
hayvan sistemlerini (flora ve fauna), insanlar ve bunlar arasindaki faaliyetleri içine
alan ortam”37 olarak belirtilistir.

Bütün kuruluslar; çevre politika ve amaçlarini da dikkate alarak faaliyet, ürün
ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altinda tutmak suretiyle, çevre
yönünden basarili icraatlar gerçeklestirmeye giderek daha çok önem vermektedir.
Kuruluslarin bu davranislari; daha siki hükümler ihtiva eden mevzuatin, çevre
korunmasini tesvik eden ekonomi politikalari ve diger tedbirlerin, üçüncü sahislarin
sürdürülebilir kalkinmayi da içine almak üzere genel meselelerine karsi gösterdikleri
gittikçe artan ilginin olusturdugu bir ortam ve çerçeve içinde gelismektedir. 38

Bu

baglamda çevre yönetiminin genel tanimlari söyledir;

Çevre Yönetimi: Isletmelerin bir çevre politikasini belirleyerek bu politika
dogrultusunda çevresel hedeflerin tespiti ve bu hedeflere en makul sartlarda
ulasmalari için yerine getirilmesi gereken faaliyetler dizisidir. 39

Çevre yönetimi, dogal ve yapay fiziksel çevrede sürdürülebilir gelismenin
saglanmasi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi dogrultusunda çevre kirliliginin ve
kaynak tahribatinin önlenmesine, yapay çevrenin insanin psikososyal ihtiyaçlari ile
uyum içinde planlanmasina ve bu çerçevede, mevzuat kurumsallasma, halkin katilimi
36

M. Kislalioglu ve F. Berkes, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Istanbul, Remzi Kitapevi, 1994, s.15.
TSE, Çevre Yönetim Sistemi Egitim Kitabi , Ankara, TSE, s.6.
38
Hidayet Sahin, Çevre Yönetim Sistemi Kurulmasi, Uygulanmasi, Denetlenmesi TS EN ISO
14001, Ankara, Polimer Matbaacilik, 2001, s.2.
39
Ceyhun Atayeter ve Soner Taslak, “Çevre Kalite Yönetimine Sistem Yaklasimi” Standard, 426
(1997), s.23.
37
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ve finansman gibi yönetim araçlarinin gelistirilmesine yönelik temel ilke, politika,
strateji ve programlari belirleyen planlama yaklasimidir. 40

Baska bir tanimda ise: “Çevre Yönetim Sistemi, çevre yönetimine sistemli bir
yaklasim getirir. Kuruluslar, belirlenen çevre yönlerinin kaynak teskil ettigi hedef ve
amaçlari basarmak ve iyilestirmelerde bulunabilmek amaciyla çevre risk ve
firsatlarina sistematik yaklasimlarda bulunurlar”. 41

TSE’nin çikardigi TS-ISO 14001 standardinda ise Çevre Yönetim Sisteminin
tanimi asagidaki sekildedir.

“Çevre Yönetim Sistemi; genel yönetim sisteminin kurulus yapisini,
planlama faaliyetlerini, yükümlülüklerini, usul ve islemlerini; çevre politikasinin
gelistirilmesi, uygulanmasi, gerçeklestirilmesi, gözden geçirilmesi ve idamesi
(sürdürülebilmesi) için gerekli kaynaklari da içine alan parçasidir.”42 Gibi çevrenin
birçok tanimi yapilabilir. Bu baglamda çevre yönetimini ilgilendiren diger tanimlar
da sunlardir;

Çevre: Ekolojik açidan çevre; dogada bulunan canli ve cansiz unsurlarin
bulundugu ve karsilikli iliskilerinin gerçeklestigi ortamdir.

Bir Fabrika Çalisani Için Çevre : Makinelerden, fabrikadan, fabrika
etrafindan ve onu çevreleyen havadan olusmaktadir. Ancak bu çevre onu çevreleyen
daha büyük çevreyi de etkilemektedir. Üretim sirasinda çesitli atiklar ve ürünler
olusmaktadir. Atiklar dogrudan o çevreyi, ürünler ise dolayli olarak diger çevreleri
etkileyecektir. Bu nedenle çevre dünyadir, ve çevre sorunlari da bu nedenle küresel
boyutta ele alinmalidir.
40

Senem Bayar ve M. Karpuzcu, “Çevre Kirlenmesinin Kontrolünde Çevre Yönetiminin Önemi Türkiye’de Çevre Kirlenmesinin Öncelikleri”, Kocaeli Gebze Ileri teknoloji Enstitüsü, 2 (1997), ss.
716-719.
41
TSE, Çevre Yönetim Sistemi Egitim Kitabi …….., s.7
42
Burçak Demirel, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Türkiye ‘deki Uygulamalari, Istanbul,
2001, s.13.
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Kurulus : Kendine has görevleri ve yönetimi olan, kamu sektörüne veya özel
sektöre ait bulunan her çesit sirket, firma, tesebbüs, otorite veya müessese, bunlarin
parçasi veya resmen birlesmis olan veya olmayan üst olusumlaridir.

Sürekli Gelisim: Kurulusun, çevre politikasina uygun olarak, genel çevre
performansinin arttirilmasini saglamak amaciyla, çevre yönetim sisteminin- sürekli
olarak- iyilestirilmesidir. 43

Ilgili Taraf: Bir kurulusun çevreyle ilgili icraat ve basari derecesiyle
ilgilenen veya bu icraat ve basari derecesinden etkilenen kisi veya gruptur. 44

Kirlenmenin Önlenmesi: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol
altinda tutmak amaciyla yeniden devreye sokmayi, baska bir isleme tabi tutmayi,
islemde degisiklik yapmayi, kontrol mekanizmalarini, kaynaklarin etkin kullanimini
ve malzeme ikamesini içine alabilen her türlü islem ve uygulamaya basvurulmasi;
malzeme veya ürünlerin kullanilmasidir.

Çevre Politikasi: Kurulusun, genel çevre icraati ile ilgili niyet ve
prensiplerini açiklamak; faaliyet, çevre amaç ve hedeflerine çerçeve teskil etmek
üzere yaptigi beyandir.

Çevre Amaci: Bir kurulusun, gerçeklestirmek amaciyla kendisi için tespit
ettigi, çevre politikasindan kaynaklanan ve mümkün olan her durumda sayilarla ifade
edilen genel maksadidir.

Çevre Hedefi: Kurulusun çevre amaçlarindan kaynaklanan, bu amaçlara
ulasmak için; kurulusça veya onun bir bölümünce gerçeklestirilmek üzere belirlenen,
mümkün oldugunda sayilarla ifade edilen icraat basamaklaridir.
43

TSE, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri- Sartlari ve Kullanim Kilavuzu, Ankara,
2005, s.3.
44
TSE, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri- Sartlari ve Kullanim Kilavuzu....................,
s.3.
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Çevre Boyutu: Kurulusun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin
çevre ile etkilesime giren unsurlaridir.

Çevre Etkisi: Çevrede, kismen veya tamamen kurulusun faaliyet, ürün ve
hizmetleri dolayisiyla ortaya çikan, olumlu veya olumsuz her türlü degisikliktir.

Çevre Yönetim Sistemi Denetimi: Kurulusun ÇYS’ nin; ÇYS denetim
kistaslarina uyup uymadigini belirlemek ve sonuçlari müsteriye bildirmek amaciyla,
gerekli delillerin tarafsiz ve deger yargilarina yer vermeyecek tarzda toplanmasi ve
degerlendirilmesinden ibaret bir degerlendirme ve belgeye baglama islemidir.

Çevre Icraati/Basarisi : Kurulusun çevre yönetim sisteminin - kendi çevre
politikasina, amaç ve hedeflerine bagli bir sekilde - faaliyet, mal ve hizmetlerinin
çevre boyutlarini kontrol konusunda sagladigi ölçülebilir sonuçlardir.

Bu tanimlar Çevre Yönetim Sisteminin etkin bir sekilde uygulanmasi
acisindan çok önemlidir.

Toplumlarin doga ve insan aktiviteleri üzerine ilk kez düsünmelerini saglayan
1972 Stockholm Konferansindan bu zamana kadar çevre yönetimi anlayisinda
degisiklikler olmus ve çevrenin korunmasi yönünde önemli adimlar atilmistir.

Sürdürülebilir kalkinma hedeflerine ulasilmasi dogrultusunda çesitli alanlarda
faaliyet gösteren uluslararasi kuruluslarda çevreyi, öncelikleri arasina dahil
etmislerdir. Birlesmis Milletler, Avrupa Birligi, Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma
Teskilati (OECD) ve Avrupa Konseyi gibi kuruluslar gerek çevre alanindaki
faaliyetlerini yogunlastirarak, gerekse üye ülkelerini bu faaliyetlere katilmaya tesvik
ederek, çevre konusunda global bir sistem olusturma yolunda çalismalarini
sürdürmektedirler.
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Çevre konusu Birlesmis Milletlerin 3-14 Haziran 1992'de Rio'da yapilan
Çevre ve Kalkinma Konferansinin da konusuydu. 1992 Rio Zirvesinde kabul edilen
"Rio Deklarasyonu ve Gündem 21" belgeleri, çevrenin ve çevresel kaynaklarin
planlanmasi, yönetimi ve kullanimi konularinda küresel politikalari ortaya koymus
ve bu politikalar, aralarinda Türkiye'nin de bulundugu, dünya ülkelerinin büyük bir
bölümünce kabul edilmistir.

ISO'nun çevre sorunlari üzerindeki ilgisi kurulus yili olan 1947'lere kadar
gider. TC 207'nin ilk toplantisini yaptigi Haziran-1993'e kadar ISO 350'den fazla
çevre standardi gelistirmis ve çevre ile ilgili 700'ü askin proje üzerinde faaliyet
göstermistir. 1991 yilinda ISO Çevre Stratejik Eylem Grubu, SAGE (Stratejik Action
Group on the Environment)'yi topladi. SAGE'nin çalisma amaçlari sunlardi:

a) Çevre yönetimi konusunda ortak bir yaklasim olusturmayi tesvik edecek,
b) Isletmelerin çevresel performanslarini ölçümlerini ve gelistirmelerine
yardimci olacak,
c) Uluslararasi ticareti gelistirecek ve ticaret engellerini ortadan kaldiracak,
uluslararasi çevre standartlarini gelistirmek.

Böylece ISO 14000 standartlar serisi fikri dogdu. 1992'de 6 alt komite ve 1
çalisma grubundan olusan Teknik Komite (TC 207), ISO tarafindan kuruldu.

ISO’ nun 207 no’lu Teknik Komitesi tarafindan gelistirilen 14000 Serisi
Standardlari asagidaki çevre yönetimi konularina atifta bulunmaktadir.

Çevre Yönetim Sistemleri ,(ÇYS)
Çevre Denetimi ve Ilgili Arastirmalar,
Çevre Belgelendirilmesi ve Deklarasyonu,
Çevresel Icraatin Degerlendirilmesi,
Ürün Ömrü Analizi,
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Tanim ve Açiklamalar. 45

Bu komitenin çalismalariyla ISO 14000 Çevre Yönetim Standartlari
olusturuldu46 .

ISO 14000; isletmelerin, uygulamakta olduklari faaliyetlerin potansiyel çevre
etkilerini kontrol altina alabilmeleri için gerekli yapiyi saglayan bir standartlar
serisidir.

ISO 14000'in tasarlanmasindaki amaç isletmelerin çevresel performanslarini
yükseltmelerine yardimci olmak ve çevre konularinin ticaret engeli haline gelmesinin
önüne geçmektir. Isletmelerin çevresel performanslari ile ilgili olarak müsterilerin
talep ve beklentileri sürekli bir artis göstermektedir. Bu nedenle ISO 14000 serisine
global ticaretin pasaportu gözüyle bakmak mümkündür.

ISO 14000 serisi, kuruluslara çevre sorunlarini sistematik ve anlamli bir
biçimde ele almalarini saglayacak bir dizi araç sunmaktadir. Bu standartlar, atiklar
üzerine kisitlamalar ya da üst sinirlar getirmek yerine, karar alma fonksiyonuna
pozitif bir katilim sunmakta, her çevre sorununu ayri ayri ele almak yerine, bir çok
anlamda ayni anda degisim yaratacak kapsamli bir yaklasim getirmektedir. 47

ISO 14000'in anahtari yönetim üzerindeki vurgusudur. Buradan hareketle
çevre yönetim sistemi; "Genel Yönetim Sisteminin; kurulus yapisini planli
faaliyetlerini, yükümlülüklerini, usul ve islemlerini; çevre politikasinin gelistirilmesi,
uygulanmasi, gerçeklestirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli
kaynaklari da içine alan parçasidir" seklinde tanimlanabilir. 48

45

Bülent Gök, Kalite, Çevre, Is sagligi ve Is güvenligi Yönetim Sistemleri Entegrasyonu, Istanbul,
2000, s.21.
46
Alexander Forsyth , “ISO 14001: What Does It Mean For IES “, Industrial Engineering, 1996,
s.14
47
George , Connel, “ISO 14000: Çevre Yönetim Standardlari”, Standard, 412 (1996), s.14.
48
M. Yilmaz Ariyörük, “Çevre Suurunun Gelismedigi Durumlarda Standardin Yarar Saglamasi
Düsük Ihtimallidir”, Isveren Dergisi, 7 (1998), s.22
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2.2.3. Çevre Yönetim Sistemini Olusturan Standardlar

Çevre yönetim sisteminin olusturulmasinda bir çok Standard dan yararlanmis
olup bu Standardlar sunlardir;
TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetimi -Çevre Yönetim Sistemleri –Özellikler ve
Kullanim Kilavuzu,
TS-ISO 14004 Çevre Yönetimi -Çevre Yönetim Sistemleri –Prensipler,
Sistemler ve Destekleyici Teknikler Için Genel Kilavuz,
TS-ISO 14010 Çevre Yönetimi -Çevre Denetim Kilavuzu- Çevre Ile Ilgili
Denetimin Genel Prensipleri
TS-ISO 14011 Çevre Yönetimi -Çevre Denetim Kilavuzu- Denetim Kilavuzu
Denetim Usulü-Kisim 1 – Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi
TS-ISO 14012 Çevre Yönetimi -Çevre Denetçilerinin Haiz olmasi Gereken
Özellikler
TS-ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanlari Genel l Prensipler
TS-ISO 14021 Çevre Yönetim-Çevreyle Ilgili Etiketleme-Özbeyan Çevreyle
Ilgili Iddialar-Terimler ve Tarifler
TS-ISO 14024 Çevre Etiketleri ve Beyanlari - Tip 1: Çevre Etiketlemesi Prensipler ve Yöntemler
TS-ISO 14031

Çevre Yönetimi- Çevre Performans Degerlendirilmesi-

Kilavuz
TS-ISO 14040 Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Degerlendirme Genel Prensipler
ve Uygulamalar
TS-ISO/DIS 14050 Çevre Yönetimi- Terimler, Tarifler
ISO 14015 Environmental Management- Environmental Assessment of Sites
and Organisations (EASO)
ISO/TR

14025

Environmental

Labels

and

Declarations-

Type

III

Environmental Performance Evaluation – Guidelines
ISO/TR 14032 Environmental Management – Examples of III Environmental
Performance Evaluation – (EPE)
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ISO 14041 Environmental Management- Life Cycle Assessment- Goal and
Scope Definition and Inventory Analysis
ISO 14042 Environmental Management- Life Cycle Assessment- Life Cycle
Impact Assessment
ISO 14043 Environmental Management- Life Cycle Assessment- Life Cycle
Interpretation
ISO/TR 14049 Environmental Management- Life Cycle AssessmentExamples of Application of ISO 14001 to Goal and Scope Inventory Analysis
ISO/TR 14061 Information to Assist Foresty Organizations in the Use of
Environme ntal Management System Standards ISO 14001 and ISO 14004
ISO/TR 14062 Environmental Management – Integrating Environmental
Aspects into Product Design and Development
ISO Guide 64 Guide for the inclusion of Environmental Aspects in Product
Standards
ISO 17422 Plastics- Environmental Aspects- General Guidelines for their
Inclusion in Standards 49

ISO 14000 Serisi;
a) Organizasyonun degerlendirilmesi
- Çevre yönetim sistemi,
- Çevresel izleme,
- Çevre performans degerlendirmesi.

b) Ürünün degerlendirilmesi olmak üzere iki kisimdan olusmaktadir.
- Besikten mezara degerlendirme,
- Çevresel etkilenme
- Ürün Standartlarinin çevreye etkilerinin eklenmesi yer almaktadir.

49

50

TSE, Personel Belgelendirme Müdürlügü Çevre Yönetimi, Ankara, TSE, EOQ Tetkikçi/Bas
Tetkikçi Egitim Notlari, 2001, s.14
50
M. Hayati Öztürk , Petro Kimya Sanayisinin Çevre Uygulamalari Açisindan Gümrük
Birligi’nden Etkilenmesi, Istanbul, Kalder Yayinlari, 1996, s.16.
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Organizasyonun degerlendirilmesinde yer alan standartlar bir çevre yönetim
sisteminin olusturulmasi ve degerlendirilmesi için kapsamli ilkeler saglar ve diger
örgüt/çevre sistemleri ile arayüz olustururlar. Bir çevre yönetim sistemi yönetim
fonksiyonlarini yönetim plan ve kararlarinin örgütün çevre ile ilgili stratejik
amaçlarini desteklemesini temin edecek biçimde düzenler. Ürün degerlendirmesinde
yer alan standartlar ise, ürünlerin ve hizmetlerin ekonomik ömürleri boyunca çevre
üzerindeki etkilerini, çevre etiket ve bildirimlerini ne yönde etkilediklerini
arastirirlar; isletmenin planlari ve kararlarini desteklemek için gereksinim duyduklari
bilgilerin saglanmasini ve spesifik çevre bilgilerinin tüketicilere ve öteki ilgililere
aktarilmasini kolaylastirirlar51 .

ISO 14000 serisi standartlarin temelini ise

ISO 14001 ve ISO 14004

standartlari olusturur. ISO 14001 belgeleme süreci ile ilgili olup kuruluslarin resmi
çevre yönetim sistemi belgelendirme ya da kendi uygunluk beyanlari için objektif bir
sekilde denetimlerine esas olusturacak yönetim sistem gereklerini tarif etmektedir.
ISO 14004 standardi ise çevre yönetim sistemi kurulmasinda kilavuz olarak
kullanilmaktadir. Yani Çevre yönetim sistemi olusturmada ve gelistirmede
kuruluslara

yardimci

olmayi

amaçlamakta

ve

sistemin

yürütülmesi

ve

organizasyonun yönetim yapisi ile iliskisinin etkinlestirilmesine yardimci olacak
örnekler içermektedir 52 . Yani kuruluslar, çevresel yönetim sistemi kurmak için ISO
14004'den, üçüncü sahis belgelemesi veya öz beyan içinde ISO 14001'den
yararlanacaklardir.

2.2.4. Çevre Yönetim Sistemi Bölümleri

1. Kapsam
2 . Atif Yapilan Standardlar
3 . Tarifler
3.1. Sürekli Gelisim
51

www.iktisat.uludag.edu.tr/dergi/5/gulay.html.13k
Metin, Simsek, “ISO 14000 Serisi Çevre Standardlari Dünya Sanayinin Gündeminde”, Makine
Magazin, 1996, s. 13.
52
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3.2. Çevre
3.3. Çevre Boyutu
3.4. Çevre Etkisi
3.5. Çevre Yönetim Sistemi
3.6. Çevre Yönetim Sistemi Denetimi
3.7. Çevre Amaci
3.8. Çevre Icraati/Basarisi
3.9. Çevre Politikasi
3.10. Çevre Hedefi
3.11. Ilgili Taraf
3.12. Kurulus
3.13. Kirlenmenin Önlenmesi
4. ÇYS’nin Sartlari ve Baslica Unsurlari
4.1. Genel Sart
4.2. Çevre Politikasi
4.3. Planlama
4.3.1. Çevre Boyutlari
4.3.2. Kanuni ve Diger Sartlar
4.3.3. Amaçlar ve Hedefler
4.3.4. Çevre Yönetim Programi veya Programlari
4.4. Uygulama ve Islem
4.4.1. Bünye (Yapi) ve Sorumluluk
4.4.2. Egitim, Bilinç ve Ehliyet
4.4.3. Iletisim
4.4.4. Çevre Yönetim Sistemi ile Ilgili Belgeye Baglama Islemleri
4.4.5. Belge Kontrolü
4.4.6. Islem Kontrolü
4.4.7. Âcil Hal Hazirligi ve Bu Hallerde Yapilmasi Geren Isler
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.5.1. Izleme ve Ölçme
4.5.2. Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet
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4.5.3. Kayit
4.5.4. ÇYS Denetimi
4.6. Yönetimce Yürütülen Gözden Geçirme 53

Dört ana bölümden olusan TSE- EN-ISO 14001:1997 standardini uygulayan
kuruluslar olusturduklari el kitabinda yukaridaki maddeleri yorumlamaktadirlar.

2.2.5. Çevre Yönetim Sisteminin Prensipleri

TSE- EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Standardlari bes ana prensibe
dayanmaktadir. Bu prensipler sunlardir;

Yükümlülük Altina Girme ve Politika: Kurulus çevre politikasini tayin
etmeli ve çevre yönetim sistemine baglilik taahhüdünde bulunmalidir.

Planlama: Kurulus faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarini
belirlemeli , bunlarin önemli olanlarini seçmelidir. Taahhütlerini gerçeklestirmek için
amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulasmak için gerçeklestirecegi
faaliyetleri programlamalidir.

Uygulama ve Islem: Kurulus, çevre politikasini gerçeklestirmek,amaç ve
hedeflerine ulasabilmek maksadiyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli
yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizmasi gelistirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kurulus, çevre icraatini ve bu icraattaki
basari derecesini ölçmeli, izleyip degerlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Girdisi: Kurulus, genel çevre icraatini ve bu icraattaki
genel basari derecesini gelistirmek amaciyla, çevre yö netim sistemini gözden

53

TSE, TS EN ISO 14001 Standardi, Ankara, TSE, 1997, s. i.
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geçirmeli ve sürekli olarak gelistirmelidir. 54 Bu prensipler kalite yönetim sisteminde
oldugu gibi çevre yönetim sisteminde de büyük önem arz etmektedir. Iyi bir çevre
yönetim sistemi ancak prensiplerin tam olarak uygulanmasi ile olusturulur.

2.2.6. Çevre Yönetim Sisteminin Faydalari

Genellikle çevre kalitesinin saglanmasi gibi sosyal bir sorumluluk üstlenmek
firmalara kisa vadede karlilik üzerinde sinirlayici bir maliyet unsuru olarak
görülmektedir. Ancak yapilan arastirmalar, endüstriyel firmalarin kendi bünyelerine
bütünlestirilmis birer çevre politikasi olusturmalari ve kendi ihtiyaçlarina uygun bir
çevre yönetim sistemi kurmalari durumunda finansal performanslarinda bir iyilesme
olabilecegini göstermektedir. 55

Uzun vadede çevre yönetimi sistemlerini kullanan firmalarin maliyet düsmesi
ve kayiplarin azalmasi sonucunda finansal yönden yüksek kazançlarinin olmasi
beklenmektedir. Bunun yanisira, ISO 14000 uygulamasi sonucunda isletmeler
çevreye duyarli firma imaji yaratmakta ve pazarlama alaninda da olumlu bir
pozisyona ulasmaktadirlar. 56
Ayrica Çevre Yönetim Sisteminin kuruluslara sagladigi diger faydalar
sunlardir;
Acil durumlarda (deprem, yangin, sel vb.) ve kazalara karsi hazirlikli
bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza v.b. olaylari azaltir, 57
Enerji ve diger kaynaklarin tüketiminde azalma saglayacak alanlarinin tespit
edilmesini saglar,
Kaynaklarin etkin kullanimi ile ekonomik kazanç saglar,
Yükümlülük ve riskleri azaltir,
Çevreye iliskin yasal ve diger kurallar ile gerekliliklere kolaylikla uyum
saglanmasina yardimci olur,
54

TSE, Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi, Ankara, TSE, 2001, s.9.
D. Klassen ve dig., “Curtis ” Management Sciences, 42 (1996).
56
QUALITY 101, “Are You Ready For ISO 14000”, Quality Magazine,November (1995).
57
TSE, Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi………, s.9.
55
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Ulusal ve/veya uluslar arasi mevzuatlara uyumu kolaylastirir,
Kirliligin engellenmesi ve atiklarin azaltilmasini saglar,
Izin ve yetki belgelerinin alinmasinin kolaylastirir,
Topluma olumlu katkida bulunur,
Pazar payinin korunmasina ve arttirilmasina katkida bulunur,
Ihalelerde diger kuruluslarla rekabet etme gücünü arttirir.

Özetle, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi;
Çevreyi koruma ve bu konudaki performansin yürürlükteki mevzuata
uygunlugunu saglar,
Bu uygunlugu saglamanin ötesine çevre performansini sürekli iyilestirir,
Bu amaçla kurulusun tüm faaliyetlerinin, süreçlerinin ve ürünlerinin çevreye
olumsuz etkilerini azaltmayi güvence altina alir.

Kuruluslar Çevre Yönetim Sistemini uyguladigi taktirde,

ulusal ve

uluslararasi ticarette çevreye duyarlilik konularinda güvence saglayarak ticaret
islemlerini kolaylastiracak, bunun yaninda olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya
hizmetlerinin satis miktarlarini arttiracaklardir.

Kuruluslar ürünlerine “Çevre Yönetim Sistemi Belgeli” ibaresini ekleyerek,
belgeleri olmayan kuruluslara üstünlük saglamaktadir. Avrupali firmalar bu yolu
kullanarak müsterileri çekme yoluna basvurmaktadirlar.

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanilan ortak bir dil oldugundan global
pazarda kabul edilebilirligin saglanmasi için bu sistem uygulanmalidir. 58

58

TSE, Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi …….., s.9.
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2.3. HACCP YÖNETIM SISTEMI

Bu bölümde HACCP ve tarihçesi ile ilgili bilgiler verildikten sonra, HACCP
Yönetim Sistemi ve ilgili tanimlar, HACCP yönetim sistemini uygulayacak
kuruluslarin yerine getirmeleri gereken ön kosullari, HACCP Yönetim Sistemi
Prensipleri, HACCP Yönetim Sistemi Bölümleri ve HACCP Yönetim Sisteminin
kuruluslara sagladigi faydalar açiklanmaktadir.

2.3.1. HACCP ve Tarihçesi
HACCP ilk kez Amerikan Havacilik ve Uzay Ajansi NASA’nin Apollo uzay
programi çerçevesinde gelistirilmistir. Bu programda astronotlarin %100 saglikli
gida tüketmeleri amaç edinilmistir. Buna bagli olarak gidalari üreten tüm tesisler için
ham madde, proses, personel, isletmede uygulanacak testler vb. bir anlamda ürünü
etkileyen tüm girdiler için çok ayrintili bilgileri içeren bir veri bankasi kurulmustur. 59
Hammadden baslayip, güvenli ve tüketime hazir son ürünü saglayan hatasiz bir
sistem gelistirerek, gidalarin toksinlerden ve patojen mikroorganizmalardan
arinmisligini saglamak amaçlanmistir. “Son ürün testi” bir kalite güvenlik metodu
olarak yetersiz kaldigindan HACCP fikri dogmustur.

HACCP

Ürünü ,ürünün bütün bilesenlerini ve üretim asamalarini ve toplam

sistemde neyin yanlis olabilecegini arastiran bir mühendislik sistemi olan
Basarisizlik Modu ve Etki Analizi’nden türetilmistir. 60

Tarihsel gelisimine baktigimizda ise;

1959- Ilk çalismalar,

59

A. Kadir Halkman, Kalite Güvenligi ve HACCP T.C Saglik Bakanligi Temel Saglik
Hizmetleri Genel Müdürlügü Gida Denetçisi Egitim Materyali, Ankara, Aydogdu Ofset, 1998 .
s.544.
60
Hatice Er, HACCP Egitim Notlari.
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1973- NASA (Amerikan Ulusal Havacilik ve Uzay Kurumu), Natick
Amerikan Ordu Laboratuarlari ve Pillsbury grubunun astronotlar için gida üretiminde
sifir hata ortak projesinin yürütülmesi ve HACCP kavraminin literatüre girisi,
1963- Dünya Saglik Teskilati (WHO) Codex Alimentarius’da HACCP
prensiplerinin yayimlanmasi,
14 Haziran 1993- HACCP’ in 93/43/EEC “Gida Maddelerinin Hijyeni”
direktifi ile yasal olarak Avrupa Birligi ülkelerinin kanunlarina girisi,
1996- tüm gida endüstrisinin uygulamasi gereken yasal bir zorunluluk haline
gelisi,
16 Kasim 1997- Türk Gida Kodeksi ile gida sanayinde HACCP uygulamalari
zorunlu hale getirilisi,
20 Subat 1998- Danimarka’da DS 3027/1998 HACCP Standardi’nin
yayimlanmasi,
3 Mart 2003- TS 13001/Mart 2003 “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol
Noktalarina (HACCP) Göre Gida Güvenligi Yönetimi- Gida Üreten Kuruluslar ve
Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin Kurallar” adiyla

HACCP standardi

yayimlanmasi. 61
1993 yilinda AB Konseyi 93/43/EC sayili EC Direktifini yayinladi, bu
Direktifte

AET’ye

üye

ülkelerin,

Gida

Endüstrisindeki

sirketlerin

kendi

organizasyonlarinda HACCP sistemini uygulamakla yükümlü olduklari, Gida
Yönetmeliklerini

uygulamalari

gerektigi

belirtilmektedir.

Sonraki

yillarda

düzenlemeler 93/43/EC sayili Direktifi uyarinca Avrupa Ülkelerinde zorunlu hale
geldi. Bugün Gida Sanayisindeki bütün firmalar HACCP prensiplerine dayanan bir
sistem uygulamak durumundadirlar. 62

61

TSE, TS 13001-HACCP Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalari Egitim Notu, Ankara,
s.1.
62
T.C. Tarim ve Köyisleri Bakanligi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlügü ve FAO Food And
Agricultural Organization Of United Nations, Gida Isletmelerinde Tehlike Analizi ve Kritik
Kontrol Noktalari, Izmir, 2003, s.I.
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2.3.2. HACCP Yönetim Sistemi ve Ilgili Tanimlar

Günümüzde gida maddeleri, çok hizli olarak üretilebilmekte ve dagitilmakta
olup, tüketiciye de kisa bir süre içerisinde ulasilabilmektedir. Ayrica yeni gida
maddelerinin

bulunmasi

ve

üretim

tekniklerinin

gelistirilmesi

ile

ürün

formülasyonunda seçenekler artmis ve dolayisiyla çok çesitli ürünlerin üretilmesine
olanak dogmustur. Ancak gida maddelerinin tüketici sagligina zarar vermeyecek
nitelikte güvenilir olmasi zorunlulugu her zaman önemini korumustur. Dünya
üzerinde bir çok hastaligin kontrolü için çok sey bilinmesine ragmen, gida kaynakli
hastaliklar, önemli sorunlara ve ölümlere neden olmaktadir. Bu yüzden bu
problemlerle ilgili olarak geleneksel yaklasimlar basarisiz olmustur. 63 Gida kaynakli
hastaliklarin kontrolü ve bu hastaliklardan korunmak için yapilan çalismalar yeni bir
sistemi dogurmus ve bu sistem uluslararasi güvenirlik saglamistir. Bu yeni sistem
HACCP’dir.

Kisaca HACCP harfleri ile anilan “Kritik Kontrol Noktalarinda Tehlike
Analiz Sistemi”

Ingilizce “Hazard Analysis of Critical Control Points”

kelimelerinin kisaltilmis halidir.

HACCP; spesifik tehlikeleri tanimlayan ve bunlarin kontrol altina alinmasi
için alinacak önlemleri belirleyen bir sistemdir.

HACCP; potansiyel problemlerin olusmasini önlemek ve kaynagina
yönelmek amaciyla uygulanan bir mekanizmadir.

HACCP; gidanin güvenilir olarak üretilmesi ve tüketiciye güvenilir sekilde
sunulmasini saglayan koruyucu- önleyici bir gida güvenligi yaklasimidir.

63

TMMB Gida Mühendisleri Odasi, HACCP Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktalari Egitim
Semineri Notlari, Samsun, 2003, s.50.
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HACCP; gida zincirinde hammaddeden baslayarak her bir asamada ve
noktada tehlike analizleri yaparak gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarini
belirleyen ve bu noktalari kontrol ederek izleyen, herhangi bir problemi henüz
olusmadan önleyen sistemin korunmasini saglayarak belirli normlara uygun,
güvenilir gidalarin üretilmesini ve tüketiciye sunulmasini saglayan bir gida güvenligi
yönetim sistemidir.

HACCP; süreklilik arz ederek hammadde temini, gida hazirlama, isleme, üretim,
ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gida zincirinin her asamasinda uygulanabilen
teknik bir düsünce sistemidir.

HACCP; Gida güvenligi ile ilgili problemlerin önlenmesini esas alan bir gida
kontrol sistemidir.

HACCP; son ürün kontrolüne dayanan eski felsefenin aksine, hatali ürün
olusumunu önlemeye yönelik pozitif bir sistemdir.

Özetle, HACCP sistemi gida zincirini hammadde üreticisinden tüketim
asamasina kadar kapsayan, her türlü olasi tehlikenin önceden degerlendirilerek
gerekli önle mlerin alinmasiyla risklerin en aza indirildigi proaktif bir ‘risk yönetim’
sistemidir. Basarili bir HACCP uygulamasi, üst yönetimden baslayarak her asamada
çalisan tüm personelin bu sistemi benimsemesi ve disiplinli bir ekip çalismasiyla
sorumluluklarini sürekli olarak yerine getirmesini gerektirir. 64

Bu tanimlarin haricinde HACCP

sisteminin isleyisi ile ilgili bazi tanim ve

açiklamalara asagida yer verilmistir;

HACCP Sistemi: Gida güvenligi ile ilgili tehlikeleri kritik kontrol noktalari
vasitasiyla kontrol eden sistem. "HACCP yönetim sistemi" terimi, yönetim sartlari,
64

Artemis Karaali, Gida Isletmelerinde HACCP Uygulamalari ve Denetimi. Ankara, T.C Saglik
Bakanligi Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Baskanligi,
2003. s.4.
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GMP önlemleri ve HACCP sistemini içeren bütün yönetim sistemini belirtir.
"HACCP sistemi" terimi ise yalnizca, sistemin kritik kontrol noktalari vasitasiyla
kontrol edilen kismini belirtir. 65

HACCP Yönetim Sistemi: Tehlikeleri tanimlayan, degerlendiren, kontrol eden
ve yönetim, HACCP sistemi ve GMP önlemleri olmak üzere üç ana unsuru içeren
sistem. 66

Akis Semasi: Belirli bir gida maddesinin üretiminde uygulanan siranin ve
basamaklar veya islemler arasindaki iliskinin sematik gösterimi. Üretim" terimi,
dagitim"i da kapsayabilir. 67

Antisepti: Canli dokulardan mikro-organizmalarin yok edilmesi.

Bulasanlar: Bitki, hayvan ve toprak kökenli yabanci maddeler, ilaç
kalintilari, metalik ve biyolojik bulasmalar,insan sagligina zararli olan plâstik madde,
deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalintilari ve her türlü istenmeyen maddeler.

Depo: Ham madde, yari mamul ve gida maddeleri ile, katki maddeleri, yan
ürünler, gida ambalâjlari ve malzemelerinin tüketime sunulmadan veya islenmeden
önce kalitelerinin ve tazeliklerinin bozulmadan korunmasi amaciyla uygun sekilde
yalitilmis, uygun sicaklik derecesinde, özel, tesisatlarla nem orani veya hava
dolasimi ayarlanabilir kapali bölümler.

65

Muzaffer Özen, TSE HACCP Bas Tetkikçi Egitim Notlari, 2005.
TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin Kurallar,
2003 ,Ankara, s.2
67
TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
66
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Dezenfeksiyon: Gida maddelerinin kirlenmesini önlemek amaciyla,gida ve
gida katki maddelerini üreten isyerlerinin, üretim ve satis sirasinda kullanilan
malzeme, alet ve donanimin, bu yerlerde çalisan personelin fiziksel ve/veya kimyasal
yollarla her türlü mikroorganizmalardan arindirilmasi islemi.

Düzeltici Faaliyet: izleme sonuçlari, kritik sinirlarin asildigini veya
olusturulan prosedürlere uyulmadigini gösterdiginde alinan önlem.

Gida Güvenligi: Gida ürünlerinin, amaçlanan sekilde islenmesi ve/veya
tüketilmesi halinde, tüketiciye zarar vermeyeceginin güvencesi. 68

Gida Üretim Yeri: Gida ve gida katki maddelerinin ham maddeden
baslayarak tasnif, isleme, üretim, degerlendirme, dayanikli hale getirme islemlerinin
yapildigi ve satis yerlerine gönderilmek üzere depolandigi tesisler ile bu tesislerin
tamamlayicisi sayilacak yerlerin tamami.

Gida: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanilanlar hariç olmak üzere hazirlama
ve isleme geregi kullanilan maddeler dahil, insanlar tarafindan yenilen ve içilen ham,
yari veya tam islenmis her türlü madde.

GLP (Iyi Laboratuar Uygulamalari): Iyi laboratuar uygulamasi (3. Sahis
akreditasyonunu içermelidir.)

GMP ( Good Manufacturing Practices-Iyi Üretim Uygulamalari): Ürünün
iç ve dis kaynaklardan kirlenme olasiligini önlemek veya azaltmak amaciyla,
kurulusla ilgili iç ve dis sartlara iliskin koruyucu önlemler. Bazi durumlarda, sektöre

68

TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
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veya gida zincirindeki baglantiya bagli olarak GMP, GAP (iyi tarimsal uygulamalar),
GDP (iyi dagitim uygulamalari) gibi ön kosul programlarini gerektirir. 69

HACCP Denetimi: HACCP sistemi faaliyetlerinin ve ilgili sonuçlarin
planlanan düzenlemelere uygun olup olmadigini ve bu düzenlemelerin etkin olarak
uygulamaya konup konmadigini ve amaçlari gerçeklestirmek için uygun olup
olmadigini belirlemek için yapilan sistematik inceleme. 70

HACCP Dogrulamasi: HACCP yönetim sisteminin TS 13001 in kurallarini
karsilayip karsilamadigini, HACCP yönetim sistemine uyulup uyulmadigini ve gida
güvenligi ile ilgili olarak üzerinde anlasmaya varilan müsteri gereksinimlerinin
karsilanip karsilanmadigini belirlemek amaciyla, izleme için kullanilanlara ilave
olarak denetim yöntemlerini, ölçmeleri, baska degerlendirmeleri, vb. kapsayan
sistematik inceleme.

HACCP Geçerliliginin Gösterilmesi: HACCP sistemi unsurlari dahil,
HACCP yönetim sisteminin gida güvenligini sagladigini somut kanitlarla dogrulama.

HACCP Kontrolü: Dogru prosedürlerin izlendigi ve kritik sinirlarin
asilmadigi durum. 71

HACCP Plani: HACCP yönetim sistemi kapsamindaki ilgili tehlikelerin
kontrolünü saglamak için, HACCP prensiplerine uygun olarak hazirlanan
doküman. 72
69

TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
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Ham Madde : Bir ürünün üretiminde kullanilan ve ürünün bir parçasini
olusturan madde; örnegin, ana maddeler, katki maddeleri, isleme yardimcilari ve gida
güvenligi üzerinde etkisi olan ambalajlama malzemeleri ve benzeri maddeler. 73

Hijyen Kurallari : Gida ve gida katki maddelerinin üretiminden tüketimine
kadar, tüm asamalarda alinacak saglik önlemleri ile çalisan personelin uyacagi saglik
kurallari.

Ilgili Tehlike: Tehlike analizine göre HACCP sistemi kritik kontrol noktalari
vasitasiyla kontrol edilmesi gereken olasi tehlike.

Izleme: Bir kritik kontrol noktasinin kontrol altinda olup olmadigini veya bir
GMP prosedürüne uyulup uyulmadigini saptamak için, kontrol parametrelerinin
gözlenmelerinin veya ölçülmelerinin planli dizisi.

Karar Agaci: Tanimlanmis bir ilgili tehlike için, o tehlikenin hangi proses
basamaginda kontrol edilmesi (kritik kontrol noktasi) gerektigini belirlemek
amaciyla her bir proses basamagina ve her bir ham maddeye uygulanabilen sorular
dizisi. 74

Katki Maddesi: Tek basina gida olarak tüketilmeyen veya gida ham veya
yardimci maddesi olarak kullanilmayan, tek basina besleyici degeri olan veya
olmayan, seçilen teknoloji geregi kullanilan islem veya imalât sirasinda kalinti veya
türevleri mamul maddede bulunabilen, gidanin üretilmesi, tasnifi,islenmesi,
hazirlanmasi, ambalâjlanmasi, tasinmasi,depolanmasi sirasinda gida maddesinin tat,
72
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73
TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
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koku,görünüs, yapi ve diger niteliklerini korumak düzeltmek veya istenmeyen
degisikliklere engel olmak amaciyla kullanilmasina izin verilen madde. 75

Kontrol Noktasi (KN): degisik faktörlerin kontrol edilebilecegi bir nokta,
asama veya islem.

Kontrol Önlemi (Önleyici Faaliyet): Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi
veya olusunun kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için gerekli davranis ve
faaliyet.

Koruyucu Madde : Gidalarin mikroorganizmalarla bozulmalarini önleyerek
raf ömürlerinin uzatilmasini saglayan madde.

Kritik Kontrol Noktasi (KKN): Gida zincirinde, bir gida tehlikesini
önlemek, gidermek veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için kontrolün
uygulanabildigi ve gerekli oldugu bir yer, prosedür, proses basamagi veya baglanti. 76

Kritik Limit : Bir kosulun ‘kabul edilebilir’ veya ‘kabul edilemez’ olma
durumunu belirleyen kriter. 77
Sapma: Kritik limite uygunsuzluk

Laboratuvar: Ham madde, katki maddesi, yari mamul ve mamul gida analizi
yapan yer.

Olasi Tehlike: Teorik olarak olabilecek tehlikeler.

75

TSE, TS 13001-HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ..........., s.1.
76
TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
77
Artemis Karaali, Gida Isletmelerinde HACCP Uygulamalari ve Denetimi ……….., s.7.
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Pestisit: Tarimsal ürünlerin üretim,islenmesi, depolanmasi,tasinmasi ve
dagitilmasi sirasinda zararlilarin kontrolü, uzaklastirilmasi, imha edilmesi, önlenmesi
amaciyla kullanilan; bitki gelisimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddeler.

Sanitasyon: Ortam ve ürünün saglik kurallarina uygun hale getirilmesi
islemi.

Soguk Zincir: Soguk zincir gereksinimi olan gida maddelerinin üretiminden
tüketimine kadar her asamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanmasi
zorunlu olan soguk muhafaza, soguk tasima ve benzeri islemlerinin tamami.

Sterilizasyon: Gida ve/veya gida üretim ortaminda hastalik yapan (patojen)
ve hastalik yapmayan (nanpatojen) bütün mikroorganizmalardan arindirilmasi için
yapilan kimyasal ve/veya isil islem.

Tehlike: Tüketilmesi sirasinda gida maddesinde bulundugunda, gida
maddesinin güvenli olmamasina sebep olabilen kimyasal, biyolojik veya fiziksel
madde/organizma. 78

Tehlike Analizi: Hangi tehlike ve sartlarin gida güvenligi ile ilgili olduguna
ve dolayisiyla HACCP planinda ele alinmasi gerektigine karar vermek için, bu
tehlike ve sartlara ve bunlarin bulunmasina yol açan hususlara iliskin bilgilerin
toplanmasi ve degerlendirilmesi süreci. 79

78

TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
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TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.2.
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Temizlik:

Gida

maddesi

üreten

isyerlerinde

kirin,

topragin,

gida

kalintilarinin, yagin ve diger istenmeyen maddelerin ortamdan uzaklastirilmasi
islemi.

Zararli Canli: Dogrudan veya dolayli olarak gida maddesinde bulasmaya yol
açabilecek her türlü canli.

2.3.3. HACCP Için Ön Kosullar

Gida üretiminde gida güvenligi, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir.
Bu sebeple mutlak ve degismez bir kalite parametresidir. Bunu saglamak için Gida
Güvenligi Kontrol Sistemi kurulmak zorundadir. Ancak bu durumda analizler bazen
çok uzun, elde edilen veriler yetersiz olabilir. Bundan dolayi sistemin kullanisi zor
veya imkansiz hale gelebilir. Bunun yani sira ürünün sadece çok küçük bir oraninin
analiz edildigini düsünürsek, tüm proses asamalarini daha sistematik bir sekilde ele
alan ve önleyici bir yaklasima sahip bir metoda ihtiyaç oldugunu görürüz. HACCP
(Hazard Analysis of Critical Control Points), Tehlike Analiz ve

Kritik Kontrol

Noktalari, iste bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir. 80

Diger yönetim sistemlerinden farkli olarak HACCP yönetim

sistemini

uygulayacak olan kuruluslarin özellikle yerine getirmesi gereken ön kosullar vardir.
Bu ön kosullar asagida verilmekte olup; en önemlisi yasal mevzuat sartlari olarak
karsimiza çikmaktadir.

Kaliteli ham madde temini,
Iyi bir ön isleme,
Iyi hazirlanmis bir isletme tasarimi,
Uygun proses ekipmanlarinin dizayni veya seçimi,
Geregi dogrultusunda uygulanmis temizlik ve dezenfeksiyon,
Uygun isletme alt yapi ve kosullarin saglanmasi,
80

TSE, Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi …………., s.12.
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Bulasmalarin önlenmesi,
Saglikli ve temiz personel çalistirilmasi,
Kemirgenler-böcekler-diger kanatli ve hasere ile mücadele,
Uygun ambalajlama ve materyalin seçimi,
Depolama ve dagitim kosullarin iyilestirilmesi,
Yasal mevzuat sartlarinin yerine getirilmesi.

Bunun yani sira ;
-Iyi Kalite Yönetim Sistemi,
-Iyi Üretim Uygulamasi (GMP),
-Iyi Hijyen Uygulamasi (GHP)
-Iyi Laboratuvar uygulamasi (GLP) prosedürleriyle desteklenmelidir. -

Bu ön kosullar gida üretimi veya dagitimi yapan HACCP sistemini kurmak
isteyen tüm kuruluslar tarafindan kesinlikle yerine getirilmelidir.

2.3.4. HACCP Yönetim Sisteminin Prensipleri

HACCP Yönetim Sistemi asagidaki yedi prensibe dayali olarak gida
güvenligi tehlikelerinin belirlenmesi, degerlendirilmesi ve kontrol edilmesine
sistematik bir yaklasim getirmektedir.

Prensip 1: Tehlike analizi yapilir. Tehlike analizi asagidaki 7 asamada
yapilir:
- HACCP ekibi seçilir,
- Ürün tanimlanir,
- Ürünün kullanim alani tanimlanir,
- Ürünün üretimine iliskin bir akis semasi olusturulur,
- Akis semasinin, yerinde dogrulanmasi yapilir,
- Üretim asamalarinda, ürüne iliskin bütün tehlikeler ve kontrol önlemleri
belirlenir.
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Prensip 2: Kritik kontrol noktalari (KKN’ler) belirlenir. Bu belirleme islemi
bir karar agaci kullanilarak yapilir.

Prensip 3: Kritik sinirlar belirlenir. Bu sinirlar, KKN’nin kontrol altinda
oldugunun güvenceye alinmasi için karsilanmasi gereken degerlerdir.

Prensip 4: KKN’leri izleme prosedürleri belirlenir. Bunun amaci,
KKN’lerdeki kontrolü izlemektir.

Prensip 5: Düzeltici faaliyetler belirlenir. Düzeltici faaliyetler, izleme
prosedürlerinin belirli bir KKN’nin kontol altinda olmadigini göstermesi halinde
yapilmasi gereken faaliyetledir.

Prensip 6: Dogrulama prosedürleri belirlenir. Bu prosedürlerin amaci,
HACCP sisteminin dogru olarak çalistigini göstermektir.

Prensip 7: Bu prensiplere ve bunlarin uygulanmasina uygun bütün
prosedürler ve kayitlara iliskin yazili hale getirme islemleri yapilir. 81 Gida üretimi ve
dagitimi insan sagligi açisindan en önemli konularda birisi oldugundan bu
prensiplerden kesinlikle taviz verilmemelidir.

2.3.5. HACCP Yönetim Sistemi Bölümleri

TS 13001 (HACCP) Tehlike Analiz ve Kritik Kontrol Noktalarina Göre
Gida Güvenligi Yönetimi- Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçiler Için Yönetim
Sistemine Iliskin Kurallar Standardi;

1. Kapsam
81

TSE, TSE TS 13001-HACCP Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalari Egitim Notu,
Ankara,TSE, 2003, s.59.
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2. Atif Yapilan Standardlar ve/veya Dokümanlar
3. Terimler ve Tarifler
4. HACCP Için Ön Kosullar
4.1. Tesisler
4.2. Tedarikçi Kontrolü
4.3. Teknik Özellikler
4.4. Üretim Donanimi
4.5. Temizlik ve Hijyen
4.6. Kisisel Hijyen
4.7 . Egitim
4.8. Kimyasal Maddelerin Kontrolü
4.9. Teslim Alma, Depolama ve Tasima
4.10. Izlenebilirlilik ve Geri Çagirma
4.11. Zaralilarin Kontrolü
5 . HACCP Sisteminin Kurallari
5.1. Yönetimin Sorumlulugu
5.1.1 Gida Güvenligi Politikasi
5.1.2. Kurulus
5.1.2.1. Sorumluluk ve Yetki
5.1.2.2. HACCP Ekip Lideri
5.1.2.3. HACCP Ekibi
5.1.2.4. Yeterlilik, Egitim ve Gida Güvenliginden Haberdar
Olma
5.1.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.2. Sistem Kurallari
5.2.1. Genel
5.2.2. HACCP Plani
5.2.3. GMP
5.3. Dokümanlarin Kontrolü
5.4. HACCP Çalismasi ve Planlamasi
5.4.1. Genel
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5.4.2. Ham Maddelerin ve Ürünlerin Tanimlanmasi
5.4.3. Ürünün Amaçlanan kullaniminin Tanimlanmasi
5.4.4. Akis Semalari ve Plan Çizimleri
5.4.5. Tehlikelerin Tanimlanmasi ve Degerlendirilmesi
5.5. Ilgili Tehlikelerin Kontrolü
5.5.1. Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
5.5.2. Kritik Kontrol Noktalari (KKN)
5.5.3. Her Bir Kritik Kontrol Noktasi (KKN) Için Kritik Sinirlar
5.5.4. Her Bir Kritik Kontrol Noktasi (KKN) Için Izleme Sistemi
5.5.5. Her Bir Kritik Kontrol Noktasi (KKN) Için Düzeltici Faaliyetler
5.6. GMP Önlemleri
5.6.1. GMP Önlemlerinin Belirlenmesi
5.6.2. GMP Önlemlerinin Yazili Hale Getirilmesi
5.7. HACCP Sisteminin Isleyisi
5.7.1. HACCP Yönetim Sistemine Iliskin Kayitlar
5.7.2. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
5.7.3. Bildirme ve Geri Çagirma
5.7.4. Ölçme Donanimi ve Yöntemlerinin Kontrolü
5.8. HACCP Yönetim Sisteminin Sürekliliginin Saglanmasi
5.8.1. Genel
5.8.2. HACCP Ekibiyle Iletisim
5.8.3. HACCP Yönetim Sisteminin Dogrulanmasi

82

HACCP Yönetim Sistemi yukaridaki bölümlerden olusmaktadir. TS 13001
Standardi maddelerini gida üreten ya da dagitimi yapan kuruluslar hazirladiklari el
kitabinda yorumlayarak olusturduklari sistemle tüketiciye sorunsuz ürün olarak
sunmaktadirlar.

82

TSE, TSE 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida
Yönetimi-Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin
Kurallar ............................, s.i.
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2.3.6. HACCP Yönetim Sisteminin Faydalari

Gida güvenligi yönetimine uygulandigi sekliyle HACCP sistemi, gida
güvenligi sorularini önlemek için gidalarin islenmesinde kritik noktalarin kontrolü
yaklasimini kullanir. Bilime dayanan ve sistematik olan sistem, gidalarin güvenligini
saglamak için özel tehlikeleri ve önlemleri tanimlar. HACCP önlemeye
dayanmaktadir ve nihai ürün tetkik ve testine bagimliligi azaltmaktadir. 83
HACCP gidalarin neden oldugu riskleri azaltarak gida güvenligini saglamak
için olusturulmustur. Asagidaki hususlar ise HACCP’ in belirgin olarak avantaj
saglayan özellikler olarak siralayabiliriz. 84
Tüm gida zincirine uygulanabilir olmasi,
Sistemde potansiyel tehlikeleri önleyerek güvenilir gida üretilmesi ve bu
amaç için yeterli güvencenin saglanmasi,
Güvenilir gidanin tüketiciye ulasmasinin saglanmasi,
Tüketici begenisi, tercihi ve güveninin kazanilmasi,
Ürünün kalite kontrol yöntemlerinden, önleyici kalite yönetim sistemlerine
geçisin saglamasi,
Toplam kalite yönetim sistemine geçiste yardimci olmasi,
Ürün kayiplarinin azaltmasi,
Tüm çalisanlarin ortak sorumlulugu saglanarak etkin bir oto-kontrol
sisteminin uygulanmasi,
Yasal mevzuata uygunlugun saglanmasi,
Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon olusturulmasi,
Hassas tüketici gruplarina yönelik spesifik gidalar üretilebilmesi,
Kalite kontrol maliyetlerinin azaltilmasi,
Zaman, sicaklik, kivam, görünüm, agirlik gibi

kontrolü kolay olan

parametreler ile çalisilmasi,
Tüm dünyada ticaret kolayliginin saglanmasi,
Kontrol islemlerinde operatörlerin etkili kilinmasi,
83

FAO Birlesmis Milletler Gida ve Tarim Örgütü, Gida Kalitesi ve Güve nlik Sistemleri, Roma,
1998. s.111
84
Nurten Aksu, HACCP Prensiplerinin Türk Gida Sektörüne Uygulanmasi, Ankara, 2005, s.32.
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Laboratuvar çalismalarinda TS-EN-ISO/IEC 17025 standardina uygunlugun
saglanmasi,
Kritik noktalar belirlenir ve yaraticilik artar.
Düzeltici yerine Önleyici metotlar ürün kayiplarini engeller,maliyetler azalir.
Yaygin bilgi alisverisi ve takim çalismasi yapilir,
Ürün güvenligine olan güvenin artmasi,
Gida kökenli tehlikelerin ekonomik kontrolü,
Güvenlik konularina genel bir yaklasim saglamasi,
Proses kontrolün dokümanlarla kanitlanmasina olanak vermesi,
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde oldugunuzun kanitlamasi. Gibi
kuruluslara ve kuruluslarin müsterilerine birçok faydasi vardir.
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2.4. OHSAS YÖNETIM SISTEMI

Çalismanin bu

bölümünde OHSAS Yönetim Sisteminin Tarihçesi ,

Türkiye’de Is Sagligi ve Güvenligi Çalismalarinin Tarihçesi

Tanzimat ve öncesi

Dönemi, Tanzimat ve Mesrutiyet Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak incelenmis.
4857 Sayili Is Kanunu ile bilgilere deginilmis daha sonra OHSAS Yönetim sistemi
ve Ilgili Tanimlar, OHSAS Yönetim Sistemini Olusturan Standardlar , OHSAS
Yönetim Sisteminin Bölümleri ve OHSAS Yönetim Sisteminin Faydalarindan
bahsedilip bölüm tamamlanmistir.

2.4.1. OHSAS Yönetim Sistemi ve Tarihçesi

Is sagligi ve güvenliginin bir sorun olarak görülmesi ve ele alinmasi , “insana
verilen degere” göreceli olmustur. Hastaliklara duyulan ilginin geçmisi daha eskidir.
Bunun temel nedeni hastaligin daha evrensel olmasi, diger nedeni ise, is kazalarini
“yapilan isin geregi” olarak kabul edip hafife alan anlayistir. Günümüzdeki
egilimlerin daha iyi anlasilmasi için is sagligi ve isyeri güvenligine iliskin tarihsel
gelismelerin bilinmesinde yarar vardir:85

Çalisma aktivitesi ilk insanla baslamis oldugundan, onu korumaya yönelik
tedbirlerin alinmasini da insanlik tarihi kadar geriye götürebilmek mümkündür.
Baslangica iliskin ilk yazili bulgulara dayali kaynaklara göre, M.Ö 370 yillarindaki
Hipoktrat’in

kursunun

zararli

etkilerini

ortaya

koydugu

çalismasina

dayandirilabilecegi gibi, daha yaygin kabul gören diger bir yaklasim olan 16. ve 17.
yüzyillarda (1633-1714) Italyan Bernardino Ramazzini’nin is sagligina iliskin
bilimsel çalismalari da sayilabilir. Yazili belgelere dayandirarak isçi sagligi ve is
güvenligini korumak için alinan önlemler ne kadar eskiye dayandirilsa bile temelde,

85

Esin Alp, Yeni Mevzuat Isiginda Is Sagligi ve Güvenligi, Ankara, 2004, ss.3-4.
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bu konuya yönelik çalismalarin toplum yasantisinda sanayi devrimi süreci ile birlikte
artarak önem kazandigi belirtilebilir.86

Sanayi devrimi ile birlikte üretimin makine ve teknolojiye yönelik gelisme
göstermesi , insanlarin makine ve teknolojiye yönelik savunmasiz kalmalari is sagligi
ve güvenligine önemin artmasina yol açti. Çalisma sartlarinin elverissizligi, kadin ve
çocuklarin çok kötü sartlarda istihdam edilmeleri, ülkeleri is güvenligi konusunda
çok çesitli düzenlemeler yapmaya sevk etti.

Bu gelismelere paralele olarak çalisanlarin sagligi ve güvenligi ile ilgili ilk
çalismalar, 19. yüzyilin baslarinda Avrupa’da kömür madenciliginin gelismesi ve
sanayide kömürün kullanimi ile baslayan sanayi hamlesi ile ayni zamanlara rastlar.
Çalisanlarin sagligi konusundaki yazili metinlere giren ilk kanuni düzenleme ise
1801 yilinda Ingiltere'de "çocuk isçilerin günde 12 saatten fazla çalisamayacagini"
belirten kanun maddesidir.

87

Bu gelismeler dogrultusunda bir çok ülke ve kurulus yasal düzenlemeler
yapmis olup , bu konudaki ilk yasal düzenlemeleri yapan ülkeler sunlardir: Ingiltere
(1819-1891), Almanya (1839) , Isviçre (1840), Fransa (1841) ve ABD (1877) dir.

Ülkeler haricinde bazi kuruluslarda bu konu ile ilgili çalismalar yapmistir. Bu
kuruluslardan birisi olan ILO ( Uluslararasi çalisma Örgütü), Birlesmis Milletler
bünyesinde olusturulmus insan haklariyla ilgili uzman kuruluslarindan birisidir. ILO,
tüm dünyada çalisma ve yasam kosullarinin iyilestirilmesine, sosyal adaletin
gelistirilmesine ve bu yoldan evrensel barisin gerçeklestirilmesine katkida
bulunmaya çaba göstermektedir.

86

Ayhan Gençler, “Is Sagligi Ve Is Güvenligi Alaninda Mevzuatimizda Bulunan Düzenlemelerden
Dogan Yükümlülükler”, Trakya Ünv. I.I.B.F. s.1.
87

TSE, Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Bsk. Is Sagligi ve Güvenligi Temel Egitimi
Ankara Notu,2004, s.6.

57

ILO, hükümetler arasi kurulus olmakla birlikte, tüm faaliyetlerini hükümetisçi- isveren temsilcilerinden olusan üçlü yapi çerçevesinde yürütmektedir.

1919 yilinda kurulan ILO; amaçlari dogrultusunda çalisma yasamini
ilgilendiren konularda uluslararasi sözlesmeler ve bunlara açiklik getiren tavsiye
kararlariyla kurallar koyar. Bugüne kadar yapilan konferanslarla 180 sözlesme ve
189 tavsiye karari kabul edilmistir.

1944 yilinda ILO Konferansi’nin onayladigi Filedelfiya Bildirisi halen geçerli
olan asagidaki ilkeleri kapsamaktadir 88 ;
Emek ticari bir meta degildir.
Düsünce

ve

dernek

kurma

özgürlükleri,

kalici

bir

ilerlemeyi

gerçeklestirmenin temel ögeleridir.
Yoksulluk, görüldügü her yerde, refaha yönelik bir tehlikedir.
Bütün insanlar, irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa ols un, kendi maddi
durumlarini ve manevi gelismelerini özgürlük, vakar, ekonomik güvence ve firsat
esitligi kosullari altinda gelistirmek hakkina sahiptir.

Bu kapsamda ILO asagidaki konularda faaliyetlerini sürdürmüstür;
Çalisma ve yasam kosullarini iyilestirmeye, is bulma olanaklarini artirmaya
ve insan temel haklarini daha ileri düzeylere götürmeye yönelik katkilarda bulunacak
uluslararasi politika esaslari ve faaliyet programlarini hazirlamak,
Bu politikalarin ulusal yetkililer tarafindan onaylanarak uygulanabilmesi için,
uluslararasi düzeyde çalisma standartlari olusturmak,
Bu politikalarin etkinlikle uygulanabilmesinde, hükümetlere yardimci olacak
içerikli bir uluslararasi teknik isbirligi programi hazirlamak,
Bu çabalarin tümünü daha etkin bir çerçeve içinde ilerletebilmek amaci ile
ögretim, egitim, arastirma ve yayin faaliyetlerinde bulunmak.
88

http://www.ilo.org (02.02.2006).
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1994 yilindan itibaren ve özellikle 1995’te Kopenhag’da yapilan “Dünya
Sosyal Gelisme Zirvesi”nde ve 1996 Singapur Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar
Konferansi’nda ILO’ya atfedilen özel roller, ILO’nun, faaliyetlerini; yukarida
belirtilen ilkeler çerçevesinde, artan biçimde issizlik ve yoksulluk ile savasin ve
Dünya ticaretinin serbestlestirilmesi ile küresellesmenin yol açmakta oldugu
degisimler sürecinde çalisanlarin temel haklarinin korunmasi ve standart tesisi islevi
ve ilgili denetim mekanizmasinin güçlendirilmesi üzerinde yogunlastirmaya
baslamasina yol açmistir.

Tüm bu gelismeler sonucunda
olusmus

Is sagligi ve güvenligi yönetim sistemleri

ve ilk olarak Ingiliz Standardlar Teskilati 1996 yilinda BS 8800

yayinlamistir 89 . Ingiliz Standardlar teskilati bünyesinde olusturulan HS/1
Komitesi ve

Teknik

çok sayida Ingiliz kurulusunda ( Savunma Bakanligi, Ingiliz

Akreditasyon Kurulusu, Gaz Mühendisleri Enstitüsü, Insaat Mühendisleri Enstitüsü,
Kimya

Mühendisleri

Enstitüsü,

Ingiliz

Demiryollari,

Elektronik

Endüstrisi

Federasyonu, Kablo Üreticileri Konfederasyonu, Insaat Isçileri Konfederasyonu,
Kimyasal Endüstriler Birligi, Mühendislik Çalisanlari Federasyonu, Müteahhitler
Birligi, Küçük Isletmeler Federasyonu, Risk Yönetimi Enstitüsü, Kazalari Önleme
Toplulugu, Ticaret Odasi vb ). görüsü alinarak hazirlanmistir.

BS 8800 standardi Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemine yönelik sartlari
içermeyen ancak bazi kilavuz bilgiler ve tavsiyeleri içeren bir standard olarak
hazirlanmistir. BS 8800 standardinda standardin belgelendirme amaciyla kullanimi
tavsiye edilmemektedir.

BS 8800 standardinin yayinlanmasindan sonra Is Sagligi ve Güvenligi
Yönetim Sistemi konusunda uluslararasi bir standard yayinlanmasi için çalismalar
hizlanmis ve 15 Nisan 1999 tarihinde Irlanda Ulusal Standardlari Teskilati, Güney
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BS 8800 Guide To Occupational Health an Safety Management Systems , London, 1999.
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Afrika Standardlar Teskilati, Ingiliz Standardlar Teskilati v.b. bir çok kurulusun
katilimi ile OHSAS 18001 standardi yayinlanmistir.

OHSAS 18001 hazirlanirken;
“BS 8800 Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemi Kilavuzu” ile SGS, BVQI
, BSI, v.b. bir çok kurulus tarafindan yayinlanan “Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim
Sistemi Kilavuzular” dikkate alinmistir.

OHSAS 18001 standardi TSE Genel Sekreterlige bagli Akreditasyon ve
Belgelendirme Özel Daimi Komitesi’nce hazirlanmis ve TSE Teknik Kurulu’nun 9
Nisan 2001 tarihli toplantisinda Türk Standardi olarak kabul edilerek TS
18001/Nisan 2001 “ Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemleri – Sartlar” olarak
yayinlanmistir. 90

2.4.2. Türkiye'de Is Sagligi Ve Güvenligi Çalismalarinin Tarihçesi

Ülkemizdeki Is Sagligi ve Güvenligi ile ilgili gelismeler Tanzimat Öncesi
Dönemi, Tanzimat ve Mesrutiyet Dönemi ve Cumhuriyet Sonraki Dönemi olmak
üzere üç bölümde incelenmistir.
2.4.2.1. Tanzimat Öncesi Dönemi
Türkiye’de sanayinin dogusu ve gelisimi Bati kadar erken dönemlerde degil
bunun aksine 1900’lü yillarin ilk yarisindan itibaren baslamistir. Durum böyle olunca
is mevzuatlarinin buna bagli olarak is sagligi ve güvenligi mevzuatinin da gerçek
anlamda ortaya çikisi bu döneme rastlamaktadir. Ancak is sagligi ve güvenligi ile
ilgili çesitli düzenlemelere daha önceki dönemlerde de rastlamak mümkündür.
Örgütlenme açisindan degerlendirdigimizde Ta nzimat dönemi öncesinde bazi
gelismelerin yasandigi görülmektedir. Loncalar seklinde olusan bu örgütlenme, orta

90

TS 18001 Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemleri-Sartlari, TSE, Ankara, 2001 s.i
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çagda tüm dünyada hakim olan çalisma iliskileri sistemi seklinde Osmanli
Imparatorlugunda da görülmüstür. 91

Osmanli dönemindeki lonca sistemi, hem tüketici haklari yönünden esnafi
denetleyen, hem de isyerlerinde çiraklik, kalfalik ustalik esaslari ile çalisanlarin
haklarinin korunmasi kurallarini olusturan bir sistemdi.
Loncalarla ilgili belirleyici bilgiler sunlardir;
Daha çok 10'dan az isçi çalistiran yerlerde kuruludur,
Her iskolundaki esnafin bir loncasi olur,
Her loncanin 6 kisilik yönetim kurulu olur,
Loncalarin birlestigi bir üst kurulus olarak konfederasyon olusturulur.
Lonca; üyesi olan esnafin sanatini, fiyatlarini ve diger durumlarini denetler,
çirak ve kalfalarin haklarini koruyucu tedbirler alir. Kazaya ugrayanlara ve hastalara
yardim eder.
Her esnaf grubu mesleklerine göre arasta tabir edilen çarsilarda toplanmistir
(Kunduracilar arastasi, tuhafiyeciler arastasi gibi).

Literatür taramasinda
düzenlemelere

rastlanmazken,

Cumhuriyet

öncesi

arastirmacilar

dönemde

tarafindan

kayitlarda

bu

husus

yasal

Osmanli

arsivlerinin henüz yeterince incelenmemis olmasina baglanmaktadir.
Nitekim arsivler incelendikçe aslinda bu konuda pek çok yasal düzenleme ve
sosyal içerikli sivil toplum çalismasi görülmektedir.
Asagida buna bir örnek verilmistir.

FERMAN;
ISTANBUL KADISINA HÜKÜM KI,
Istanbul arada sirada yanginsiz olmuyor. Yangini çikar çikmaz önlemek için
ne gerekirse her seyden mühimdir. Istanbul ahalisinden herkes evinin damina kadar
91

Hamdi Serdar Sarden, Is Sagligi ve Güvenligi Yeni Olusumlar Risk Degerlendirmesi ve OHSAS
18001, Ankara, 2004, s.1.
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ulasacak bir merdiven bulunduracaktir. Yine herkes evinde bir büyük fiçi dolusu su
bulunduracaktir. Bir yerde yangin çiktigi gibi, oradan kimse kaçmayacaktir. Herkes
adamlari ve komsulari ile, yeniçeriler ve sair halk yetisinceye kadar yangin
söndürmeye çalisacaklardir. Her iki üç ayda bir, bilhassa yangin tehlikesine fazla
maruz bulunan yerler teftis edilecektir. Evlerinde merdivenleri ve su dolu fiçilari
bulunmayanlar tutulup subasiya teslim edilecektir ve cezaya çarptirilacaktir. 92
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2.4.2.2. Tanzimat ve Mesrutiyet Dönemi
Türkiye’de is sagligi ve güvenligine teskilatlanma açisinda baktigimizda
Tanzimat

öncesi

dönemde

localar

seklinde

ki

örgütle nmenin

Osmanli

Imparatorlugu’nda olustugunu görmekteyiz. Esnaf ve zanaatkarlarin ve bunlarin
yaninda istihdam edilen kalfa ve çiraklarin meslek ve çalisma esaslarini içeren
örgütlenme oldugu görülmektedir.
Osmanli döneminde is sagligi ve güvenligine iliskin ilk yazili belgeler,
güvenlik ile ilgili düzenlemeler yapan 1854 tarihli Polis Nizami,1865 yilinda
yayinlanan Dilaver pasa Nizamnamesidir. 93 Bu düzenleme daha çok kömür üretimini
artirmak amaciyla düzenlemis olup çalisma sartlarina iliskin bazi yaptirimlar
içermekteydi. 94
Daha sonra yayinlanan Maadin Nizamnamesi(1869) is güvenligi açisindan
madenlerde çalisma zorunlulugunu kaldirmanin yani sira kazalarin önlenmesi, olusan
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Saadettin Baysal, Isçi Sagligi Ve Is Güvenliginin Genel Prensipleri, Isçi Sagligi Ve Is
Güvenliginin Hukuki Yönü, Çalisma Ortaminda Saglik Açisindan Zararli Faktörler . Ankara ,
Isgün Basimevi, 2000, s.19.
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Nizamettin Aktay, Sendika Hakki, , Ankara, Kamu -Is Yayinlari 1993, s. 18; Kamil Turan, Is
Hukukunun Genel Esaslari, Ankara, Kamu -Is Yayinlari, 1990, s. 142-143.
94
Sait Dilik, Türkiye’de Sosyal Sigortalar, Ankara, 1972, s.28.
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kazalarin maden sahiplerine bildirilmesi, kazaya ugrayan isçi ve ailesine tazminat
ödenmesine iliskin düzenlemelerde içeriyordu. 95
2.4.2.3. Cumhuriyet Sonraki Dönemi
Türkiye’de özellikle cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen sanayi atilimlari
ile birlikte is güvenligine iliskin mevzuatin gelismesine de tanik olmustur.
Yapilmaya baslanan yasal düzenlemeler bu konudaki boslugu büyük ölçüde
doldurmus, Cumhuriyetin ilk yillarinda çikarilan Kanun Tüzük ve yönetmeliklerle
içinde bulunulan döneme göre oldukça çagdas bir yasal yapi olusturulmustur. Ancak
ilerleyen

yillarda özellikle teknik mevzua tta teknolojik gelismelere uygun yasal

degisikliklerin yapilamamis olmasi uygulamada bazi sikintilari da beraberinde
getirmistir. Asagida bu dönemde çikarilan bazi Kanun ve Tüzükler verilmistir.

KANUNLAR;
1921 tarihli

Eregli Havza- i fahmiyesi Maden Ame lesinin Hukukuna Dair

Kanun
1924 tarih ve 394 sayili Hafta Tatili Kanunu
1926 tarih ve 818 sayili Borçlar Kanunu
1930 tarih ve 1580 sayili Belediyeler Kanunu
1930 tarih ve 1593 sayili " Umumi Hifzisihha Kanunu (7. Bab Isçilerin
Hifzisihhasi) (deg.1973)
1936 tarih ve 3008 sayili Is Kanunu (1971 tarih 1475 sayili Is Kanunu ile
3308

sayili

Kanun

yürürlükten

kalmis,

1475

sayili

Kanun

1971,1975,1979,1980,1981,1982,1989 yillarinda 9 defa degisiklige ugramistir.)
1937 tarih ve 3153 sayili Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diger
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkinda Kanun
1955 tarih 6551 sayili Barut ve Parlayici Maddelerle Silah ve Teferruati Av
Malzemesinin Inhisardan Çikarilmasi Hakkinda Kanun
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Sarper Süzer, Is Güvenligi Hukuku, Ankara, Yildiz Basim Yayin, 1985, s.68.
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1964

tarih

ve

506

sayili

Sosyal

Sigortalar

Kanunu

(Deg.1964,1986,1987....10 defa deg.)
1967 tarih ve 854 sayili Deniz Is Kanunu (Deg.1975,1980,1982)
1971 tarih ve 1475 sayili Is Kanunu
1971 tarih ve 1479 sayili (Bag-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagimsiz
Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kanunu(Deg.1979)
1983 tarih ve 2822 sayili Toplu Is Sözlesmesi Kanunu(Deg.1986)
1983 tarih ve 2821 sayili Sendikalar Kanunu (deg.1983)
1986 tarih ve 3308 sayili Çiraklik ve Mesleki Egitim Kanunu
1954 tarih ve 6309 sayili Maden Kanunu
2003 tarih ve 4857 sayili Is Kanunu
Burada belirtilen tüm kanunlar çalisma ortaminda saglik ve güvenlik konulari
ile ilgili olmakla birlikte bu konudaki temel kanun 1475 sayili Is Kanunudur. 1475
sayili Is Kanunu yerini 10.6.2003 tarih ve 25134 nolu 4857 sayili Is Kanunu’na
birakmistir.

1475 sayili Is Kanunu’nun 73.-82. maddeleri dogrudan is sagligi is güvenligi
ile ilgili olup, bu konu ile ilgili temel hükümleri ve çikarilmasi gereken Tüzükleri
belirler.

Dünyada bu yönde çalismalar yapilmaya devam ederken, Türkiye’de de yeni
kanunumuzla bir likte Is Sagligi ve Güvenligi konusunda çok önemli gelismeler
yasanmaya baslanmistir. Ilgili kanuna istinaden çikarilan Is Sagligi ve Güvenligine
iliskin yönetmelikler Avrupa Birligi’nin bu konuda çikartmis oldugu Avrupa
Konseyi Direktifleri’ne paralel olarak hazirlanmis olup, Türkiye’nin çalisma hayatina
yeni bir soluk getirmis, yeni kavramlar kazandirmistir. Risk Degerlendirmesi, Saglik
ve Güvenlik Isçi Temsilcisi, Is Güvenligi ile Görevli Teknik Eleman bu
kavramlardan bazilaridir.
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2.4.3. 4857 Sayili Is Kanunu
Resmi gazete 10.06.2003 tarih ve sayili 4857 nolu Is Kanunu’nun 77. -90.
maddeleri dogrudan is sagligi is güvenligi ile ilgili olup, bu konu ile ilgili temel
hükümleri ve çikarilmasi gereken Tüzükleri belirlemektedir.

Is Kanunu’nun diger kurumlarin verecegi izinleri de sinirlayan en önemli
maddesi 95. maddesidir. 95. Madde ;“ Isyerinin kurulup açilmasina izin vermeye
yetkili belediyelerle diger ilgili makamlar isyerinin kurulmasina ve isletilmesine izin
vermeden önce, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginca is mevzuatina göre
verilmesi gerekli kurma izni ve isletme belgesinin varligini arastirir. Çalisma ve
Sosyal Güvenlik Bakanliginca kurma izni ve isletme belgesi verilmemis isyerlerine,
belediyeler veya diger ilgili makamlarca da kurma veya açilma izni verilemez.”
hükmünü getirmektedir.
Bu madde hükmüne göre isveren, öncelikle isyerinde çalisan isçilerin saglik
ve güvenligini saglamak zorundadir.

2.4.4. OHSAS Yönetim Sistemi ve Ilgili Tanimlar
Kuruluslarda karsilasilan en önemli insan kaynaklari sorunlarindan biri,
çalisanlarin emniyetli ve saglikli bir

çalisma ortamina sahip olmamalaridir.

Kuruluslarin daha iyi rekabet kosullarina ulasabilmesi için çalisanlarin is sagligi ve
güvenligi konusunda planli ve sistemli çalismalar yürütmeleri gerekmektedir. 96
Kuruluslar üretim veya hizmet alanlarinda Kalite, Çevre ve HACCP gibi yönetim
sistemleri üzerine yogunlasmis, dolayisiyla is sagligi ve güvenligi konusunda geri
kalmislar bunun sonucunda is sagligi ve güvenligi için ayri bir standarda ihtiyaç
olmustur.

Bu

çerçevede

olusturulan

OHSAS

tanimlanmaktadir;
96

TSE Yönetim Sistemleri Bilgi Kitapçigi, Ankara, 2001, s.16.

yönetim

sistemi

söyle
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Kurulusun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylastiran tüm
yönetim sisteminin bir parçasidir. Bu kurulus yapisini, faaliyet planlarini,
sorumluluklari, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kurulusun ISG politikasinin
gelistirilmesi, uygulanmasi, basarilmasi, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için
kaynaklari kapsar.
Kurulusun yönetim sisteminin, faaliyet alani ile ilgili ISG risklerini yönetmek
için kullanilan parçasi.
Bu sistem;
w kurulusun yapisini,
w planlama faaliyetlerini,
w sorumluluklari,
w uygulamalari,
w prosedürleri,
w süreçleri ve
w ISG sisteminin gelistirilmesi, uygulanmasi, iyilestirilmesi,
gözden geçirilmesi ve sürekliliginin saglanmasi için kaynaklari kapsar 97

Özetle riskin ortaya çikmasini beklemeden, o riski kaynaginda giderici bir
düsünce yapisi olusturmaktir. Bu tanimlarin disinda OHSAS için belirtilmesi gereken
diger tanimlarda sunlardir;
Kaza (Is Kazasi) : Ölüme, hastaliga, yaralanmaya, hasara veya diger
kayiplara sebebiyet veren istenmeyen olay. 98

Tetkik: Faaliyet

veya

faaliyetlerle

baglantili

sonuçlarin,

planlanan

düzenlemelere uygunlugunu ve bu düzenlemelerin etkin bir sekilde uygulandigini,

97

Eregli Demir Çelik Fabrikalari OHSAS Tetkikçi Egitimi 2. Oturum 1 nolu Power Point Slayti,
Gebze, 2004.
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kurulusun politikasini ve hedeflerini gerçeklestirmek için uygun olup olmadigini
belirlemek amaciyla yapilan sistematik inceleme. 99

Sürekli Iyilesitirme : Kurulusun ISG politikasina bagli olarak, genel is
sagligi ve güvenligi performansinda ilerleme saglamak için, ISG yönetim sisteminin
gelistirmesi prosesi. 100

Zarar: Insanlarin yaralanmasi hastalanmasi, malin çalisilan yerin zarar
görmesi veya bunlarin birlikte gerçeklesmesine neden olabilecek potansiyel kaynak
veya durum.

Zarar Tanimlanmas i: Bir zararin varligini ve karakteristiklerinin tarifini
tanitan proses.

Vaka: Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip olay.

Ilgili Taraflar: Kurulusun ISG performansi ile ilgilenen, ya da bu
performanstan etkilenen grup veya sahis.

Uygunsuzluk: Dogrudan ya da olarak, yaralanma, hastalik, malin zarar
görmesi, çalisilan yerin zarar görmesi veya bunlarin birlikte gerçeklesmesine neden
olabilecek

yönetim

sistemi

performansindan,

kanunlardan,

islemlerden,

uygulamalardan ve çalisma Standardlarin dan veya benzerlerinden herhangi sapma.

Hedefler: Kurulusun kendisinin, basarmak için ISG performansi türünden
koydugu amaçlar.
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TSE, TS 18002 Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemleri-TS 18001 Uygulama Kilavuzu.......,
s.2.
100
TSE, TS 18002 Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemleri-TS 18001 Uygulama Kilavuzu.......,
s.2.
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Is Sagligi ve Güvenligi: Çalisanlarin, geçici isçilerin,yükleyici personelin,
ziyaretçilerin ve çalisma alanindaki diger insanlarin saglik ve güvenligini etkileyen
sartlar ve faktörler. 101

ISG Yönetim Sistemi : Kurulusun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri
yönetimini kolaylastiran tüm yönetim sisteminin bir parçasidir. Bu kurulus yapisini,
faaliyet planlarini, sorumluluklari, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kurulusun
ISG politikasinin gelistirilmesi, uygulanmasi, basarilmasi, gözden geçirilmesi ve
sürdürülmesi için kaynaklari kapsar.

102

Kurulus : Ortakli ya da ortaksiz, kamu veya özel, kendisi fonksiyonlari ve
yönetimleri olan, sirket, isletme, firma, tesebbüs, enstitü, kurum veya bunlarin bir
parçasi.

Performans : Kurulusun ISG politika ve hedefleri temel alinarak kurulusun
saglik ve güvenlik risklerinin kontrolü ile iliskili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir
sonuçlari. 103

Tehlike: Insanlarin yaralanmasi hastalanmasi, malin veya malzemenin hasar
görmesi is yeri ortaminin

zarar görmesi veya bunlarin birlikte gerçeklesmesine

sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum. 104

Tehlike

Tanimlanmasi:

Bir

tehlikenin

varligini

tanima

ve

karakteristiklerinin tarif etme proses.
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Olay: Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip
olusum. 105

Risk: Meydana gelebilecek zararli bir olayin sonuçlari ve olusma olasiliginin
bileskesi. 106

Risk Degerlendirmesi: Tüm proseslerde riskin büyüklügünü tahmin etmek
ve riske tahammül edilip edilemeyecegine karar vermek. 107
Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski içermeme durumu. 108

Kabul Edilebilir Risk: Kurulusun, yasal zorunluluk ve kendi ISG politikasi
dikkate alindiginda, dayanabilecegi düzeye indirilmis risk.

Düzeltici (Reactive): Tehlike tanimlanmasi ve risk degerlendirmesinin
faaliyetler ve prosedürler olusturulduktan ve degisiklikler uygulandiktan sonra
yapilarak düzeltmeye yönelik kontrol önlemlerinin baslatilmasi.

Önletici (Proactive): Tehlike tanimlanmasi ve risk degerlendirmesinin
degisiklikler ve faaliyetler uygulanmadan önce yapilmasi ve önlemeye yönelik
önlemlerin alinmasi.

105
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2.4.5. OHSAS Yönetim Sistemini Olusturan Standardlar

OHSAS iki temel standarttan

olusmaktadir. Birincisi OHSAS 18001: Is

Sagligi ve Güvenligi Degerlendirme Serisi- Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim
Sistemleri Spesifikasyonu yani OHSAS 18001’i uygulamayi düsünen kuruluslar için
belgelendirme standardi ikincis i OHSAS 18002: Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim
Güvenligi Sistemleri. OHSAS 18001 Uygulama Rehb eri yani olarak da bilinen
OHSAS 18002 standardi ayni zamanda terimler, tarifler ve belgelendirme için yol
gösterici bir standart olarak kullanilmaktadir.

2.4.6. OHSAS Yönetim Sistemi Bölümleri

Kuruluslarin çalisanlarina olan duyarliliklarini göstermek için uyguladiklari
OHSAS yönetim sistemi ;

1. Kapsam
2. Atif Yapilan Standardlar ve/veya Dokümanlar
3. Terimler ve Tarifler
4. ISG Yönetim Sistemi Unsurlari
4.1. Genel Sartlar
4.2. ISG Politikasi
4.3. Planlama
4.3.1. Tehlike Tanimlanmasi, Risk Degerlendirmesi ve Risk Kontrolü
Için Planlama
4.3.2. Yasal ve Diger Sartlar
4.3.3. Hedefler
4.3.3. ISG Yönetim Programlari
4.4. Uygulama ve Çalistirma
4.4.1. Yapi ve Sorumluluk
4.4.2. Egitim, Bilinç ve Yeterlilik
4.4.3. Danisma ve Iletisim
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4.4.4. Dokümantasyon
4.4.5. Doküman ve Veri Kontrolü
4.4.6. Isletme Kontrolü
4.4.7. Acil Durum Hazirligi ve Bu Hallerde Yapilmasi Gerekenler
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.5.1. Performans Ölçümü ve Izleme
4.5.2. Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici
Faaliyetler
4.5.3. Kayitlar ve Kayitlarin Yöntemi
4.5.4. Tetkik
4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi109
dört

bölümden

olusmakta

ve

her

madde

hazirlanan

el

kitabinda

yorumlanmaktadir.

2.4.7. OHSAS Yönetim Sisteminin Faydalari

Bahse konu faydalari genel hatlariyla inceleyecek olursak; is kazalari ve
meslek hastaliklari sonucunda karsi karsiya kalinan maliyetleri en alt seviyelere
indirilmesi öncelikle akla gelen faydasidir. A.B.D.’ de yapilan bir arastirmaya göre is
kazalarina yönelik olarak sistemli yaklasimlar neticesinde dört yil içerisinde
meydana gelen is kazalarinda % 25 azalma oldugu tespit edilmistir. Kazalarin
azalmasinin nedenlerinin basinda, isverenlerin is sagligi ve güvenligi programlarin
faydalarina inanip bu programlarin uygulanmasinda kolaylik saglamak üzere en alt
seviyedeki isçiden veya ustabasindan proje yöneticisine kadar herkesin bu konuda
egitim almalarinin geldigi ifade edilmistir. 110 Ayrica ;
Rekabet bariyerlerini asmak,
Karliligi arttirmak,
Istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayiplari azaltarak ,
109

TSE, TS -18001 Standardi . Ankara, TSE, 2004 s. i.
Oktay Tan, “Is Kazalarinin Isverene Maliyeti” , Meslek Hastaliklari ve Is Kazalari 1.
Sempozyumu, MESKA , Istanbul. s. 57.
110
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Isgücünün idamesini saglayarak,
ISG çalismalarini yürüyen islere (makine ekipman alimlari, proses tasarimi,
üretim, satis) entegre ederek kaynak optimizasyonu saglamak,
Yönetimin taahhüdü ve gerekli özenin gösterildigini topluma ispat ederek
imaji güçlendirmek,
ISG performansini yükselterek; motivasyon ve katilimi arttirmak,
Yeni olusturulan ya da güncellestirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarina
uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
Paydaslarinin (çalisanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müsteriler,
hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini
karsilamak. 111 Gibi kurulusa ve kurulus çalisanlarina bir çok faydasi vardir.

111

Eregli Demir Çelik Fabrikalari OHSAS Tetkikçi Egitimi 1. Oturum sunumu notu. s.7.
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BÖLÜM III
YÖNETIM SISTEM LERININ ENTEGRASYONU

Çalismanin bu bölümünü entegre yönetim sistemi ile ilgili genel bilgiler, Bir
uygulama örnegi ile uygulamanin incelenmesi ve bu sistemi uygulayan kurulus üst
yönetimi, çalisanlari ve TSE dört sistem bas tetkikçileri ile yapilan görüsmeler
neticesi ortaya çikan sonuçlardan olusmaktadir.

3.1. Entegre Yönetim Sistemi

TSE EN ISO 9001:2000 , TSE EN ISO 14001, TS 13001, TS 18001 gibi
standartlar kalite , çevre , gida güvenligi, is sagligi ve güvenligi konularinda
yayimlanmis yö netim sistemi modelleridir. 112 Bu standartlar tek tek uygulandigi gibi
entegre olarak da uygulanabilir. Bu çalismada tamamen entegre uygulamalari üzerine
olacaktir. Onun için öncelikle entegre yönetimin ne demek olduguna bakmaliyiz;

Entegre Yönetim Sistemi; mevcut olan yönetim sistemi ile kurulacak olan
yada kurulmasi düsünülen yönetim sistemini bütünlestirmektir. Kuruluslar Yönetim
Sistemlerini ihtiyaçlarina bagli olarak entegre uygulamaktadirlar.

Kuruluslar müsteri ve ürün kalitesine verdikleri önemi Kalite ve HACCP
belgesi alarak , çevreye ve çalisanlarina verdikleri önemi de Çevre ve OHSAS
belgesi olarak göstermektedirler. Bu düsünce ile hareket eden kuruluslar sistemlerini
ayri ayri kurmak yerine entegre olarak kurmaktadirlar.

Ülkemizde ilk önce kalite yönetim sistemi daha sonra çevre ve diger yönetim
sistemleri uygula nmaya baslamistir. EN ISO 9001:2000 standardini hazirlanirken
diger yönetim sistemlerine uyum da göz önüne alinmistir. Kurulus entegre yönetim
sistemi kurmak istiyorsa temelini kalite yönetim sistemi olarak belirlemeli ve diger
112

Hidayet Sahin, Tüm Dokümantasyonlari ile Entegre Yönetim Sistem Uygulamalari, Ankara,
Polimer Matbaacilik, 2004, s.5
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üç Standard maddelerini EN ISO 9001:2000

ile eslestirmelidir.

TS EN ISO

9001:2000 , TS EN ISO 14001, TS 13001, TS 18001 gibi standartlarda da çapraz
referans listeleri ile eslestirilmeler yapildigi görülmüstür. Bu çalismada da çapraz
referans çizelgeleri kullanilarak entegre sistemi olusturan dört sistem birlestirilip
uygulanacaktir. Bu amaçla hazirlanan Tablo:1 asagida gösterilmektedir.

Kalite

Çevre

HACCP

Yönetim

Yönetim

Yönetim

Sistemi

Sistemi

Sistemi

OHSAS
Yönetim
Sistemi

1.Kapsam

1.Kapsam

1.Kapsam

1.Kapsam

2.Atif Yapilan

2.Atif Yapilan

2.Atif Yapilan

2.Atif Yapilan

Standardlar

Standardlar

Standardlar

Standardlar

3.Terimler ve Tarifler

3.Terimler ve

3.Terimler ve

3.Terimler ve

Tarifler

Tarifler

Tarifler

4.Kalite Yönetim
Sistemi
4.1.Genel Sartlar
4.2.Dokümantasyon
Sartlari

4.1.

5.2.1.

4.1.

4.2.1.Genel

4.4.4.

5.2.2. , 5.2.3. ,
5.4. , 5.6.2.

4.4.4

4.2.2.Kalite El Kitabi
4.2.3.Dokümanlarin
Kontrolü
4.2.4.Kayitlarin
Kontrolü
5.Yönetimin
Sorumlulugu
5.1.Yönetimin
Taahhüdü
5.2.Müsteri (Misafir)
Odaklilik
5.3.Kalite Politikasi
5.4.Planlama

4.4.4.

5.4.1.Kalite Hedefleri
5.4.2.Kalite Yönetim
Sisteminin Planlanmasi

4.3.3.
4.3.4.

4.4.4

4.4.5.

5.3.

4.4.5

4.5.3.

5.7.1.

4.5.3

4.4.5.

4.4.5

4.2. , 4.4.1.

5.1.1.

4.2,4.4.1

4.3.1. , 4.3.2.

5.1.3.

4.3.1,4.3.2

4.2.
4.3.

5.1.1.

4.2
4.3
4.3.3
4.3.4
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Kalite

Çevre

HACCP

Yönetim

Yönetim

Yönetim

Sistemi

Sistemi

Sistemi

5.5.Sorumluluk,Yetki
ve Iletisim
5.5.1.Sorumluluk ve
Yetki
5.5.2.Yönetim
Temsilcisi
5.5.3.Iç Iletisim
5.6.Yönetimin Gözden
Geçirmesi
5.6.1.Genel
5.6.2.Gözden
Geçirme Girdisi
5.6.3.Gözden Geçirme
Çiktisi
6.Kaynak Yönetimi
6.1.Kaynaklarin
Saglanmasi
6.2.Insan Kaynaklari
6.2.1.Genel
6.2.2.Yeterlilik,Farkinda
Olma (Bilinç) ve Egitim
6.3.Alt Yapi

4.1.

4.1

4.4.1.

5.1.2.1. , 5.1.2.3.

4.4.1

4.4.1.

5.1.2.2. , 5.1.2.3.

4.4.1

4.4.3.

5.8.2.

4.6.

4.4.3
4.6

4.6.

5.1.3. , 5.8.

4.6

4.6.

5.8.

4.6.

4.6.

5.8.

4.6.

4.4.1.
4.4.1.

4.4.1
5.1.2.1.

4.4.1.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.1.
4.4.1.

6.4.Çalisma Ortami
7.Ürün Gerçeklestirme
7.1.Ürün
Gerçeklestirmenin
Planlanmasi
7.2.Müsteri (Misafir) Ile
Iliskili Prosesler
7.2.1.Ürüne
Bagli
Sartlarin Belirlenmesi
7.2.2.Ürüne
Bagli
Sartlarin
Gözden
Geçirilmesi
7.2.3.Müsteri (Misafir)
Ile Iletisim
7.3.Tasarim
ve
Gelistirme

OHSAS
Yönetim
Sistemi

4.4. , 4.4.6.
4.4.6.

4.4.1.
4.4.1.
5.1.2.4.
4.1. , 5.2.2. , 5.2.3.

5.4.4., 5.6.1.
4.1. , 5.2.3. ,
5.4.4. , 5.6.1.
5.4.2. , 5.2.3. ,
5.4. , 5.5. , 5.6.

4.4.6.
4.3.1. , 4.3.2. ,
4.4.6.
4.4.6. , 4.3.1.

4.4.1.

4.4.2.
4.4.1
4.4.1.
4.4. ,4.4.6
4.4.6
4.4.6

5.4.3. , 5.4.5.

4.3.1. , 4.3.2. , 4.4.6.

5.4.3. , 5.4.5.
4.4.6. , 4.3.1.

4.4.3.

5.7.3.

4.4.6.

5.4. , 5.5. , 5.6.

4.4.3
4.4.6.
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Kalite Yönetim

Çevre Yönetim

HACCP Yönetim

Sistemi

Sistemi

Sistemi

7.4.Satinalma
7.4.1.Satin
Alma
Prosesi
7.4.2.Satin
Alma
Bilgisi
7.4.3.Satin
Alinan
Ürünün
Dogrulanmasi
7.5.Üretim
ve
Hizmetin Saglanmasi
(Sunulmasi)
7.5.1.Üretim
ve
Hizmeti Saglamanin
Kontrolü
7.5.2.Üretim ve
Hizmet Saglanmasi
Için Proseslerin
Geçerliligi
7.5.3.Belirleme ve
Izlenebilirlik
7.5.4.Müsteri
(Misafir) Mülkiyeti
7.5.5.Ürünün
Muhafazasi
7.6.Izleme ve Ölçme
Cihazlarinin Kontrolü
8.Ölçme Analizi ve
Iyilestirme
8.1.Genel
8.2.Izleme ve Ölçme
8.2.1.Müsteri
(Misafir)
Memnuniyeti
8.2.2.Iç Tetkik
8.2.3.Proseslerin
Izlenmesi ve
Ölçülmesi
8.2.4.Ürünün Izlenmesi
ve Ölçülmesi

4.4.6.

OHSAS
Yönetim Sistemi

4.4.6.

4.4.6.

5.4.2. , 5.4.5. , 5.6.

4.4.6.

4.4.6.

5.4.2. , 5.4.5 , 5.6.

4.4.6.

4.4.6.

5.5. , 5.8.3.

4.4.6

4.4.6.

4.4.6

4.4.6.

5.4. , 5.5. , 5.6.

4.4.6

4.4.6.

5.8.3.

4.4.6.

4.4.6.

5.7.3.

4.4.6.

4.4.6.

4.4.6.

4.4.6.
4.5.1.

4.4.6.
5.7.4.

4.5.
4.5.1.
4.5.1.

4.5.1.
4.5.

5.4. , 5.5. , 5.6.

4.5.1.

4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.

4.5.4.

5.8.3. a)

4.5.4.

4.5.1.

5.5. , 5.6.

4.5.1.

4.5.1.

5.5. , 5.6.

4.5.1.
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Kalite Yönetim

Çevre

HACCP

Sistemi

Yönetim

Yönetim Sistemi

OHSAS
Yönetim Sistemi

Sistemi
8.3.Uygun Olmayan
Ürünün Kontrolü
8.4 .Veri Analizi
8.5.Iyilestirme
8.5.1.Sürekli
Iyilestirme
8.5.2.Düzeltici
Faaliyet
8.5.3.Önleyici
Faaliyet

4.5.2. , 4.4.7.
4.5.
4.2.
4.3.4.
4.5.2.
4.5.2.

5.5.5. , 5.7.2. ,
5.7.3.
5.4., 5.6.1., 5.8.1.

4.5.2.
4.5.
4.2.

5.8.1., 5.8.2.

4.3.4.

5.5.5.,5.8.1.,5.8.2.

4.5.2.

5.8.1., 5.8.2.

4.5.2.

Tablo1: Dört Sistem Çapraz Referans Tablosu.

Tablo1’de görüldügü gibi tüm Standardlarin dokümantasyon ve Standard
zorunluluklari acisindan birbiri ile benzerlikleri ve ortak noktalari vardir. Bu tablo
dogrultusunda tek el kitabi olusturulup ortak olan her maddede tek doküman
hazirlamak

sistemin

takibi

acisindan

çok

büyük

faydalar

saglayacagi

düsünülmektedir.

3.2. Entegre Yönetim Sistemi Uygulamasi

Entegre yönetim sistemini uygulayan bir kurulusun entegre el kitabi ile tüm
maddelerin nasil yorumlandigi daha iyi anlasilacaktir. Bunun

için dört yönetim

sistemini entegre olarak uyguladigi tespit edilen ve turizm sektöründe faaliyet
gösteren bir otel seçilmistir.

Bu kurulusun (X Otel) entegre olarak olusturdugu el kitabi ile ilgili bilgiler
asagida verilmistir.
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3.2.1 Kapsam(ÇYS 1, Gida Güvenligi (HACCP) 1 ve

ISG.1) Bu madde

yorumlanirken kurulus kisa olarak tanitimini yapar , üretim /hizmet alami hakkinda
bilgi verir bunlari yaparken yasal mevzuatlara uyacaginin altini çizer ve eger hariç
tuttugu maddeler var ise gerekçeleri ile birlikte açiklama yapar.

3.2.2 Atif Yapilan Standardlar (ÇYS 2, Gida Güvenligi (HACCP 2 ve ISG 2) Bu
maddede kurulus bu ürün/hizmeti sunarken hangi Standardlardan yaralandigini ve
hangi Standardlara atif yaptiysa onlari belirtir.

3.2.3 Terimler ve Tarifler (ÇYS 3, Gida Güvenligi (HACCP 3 ve ISG 3) Bu
maddede sistemi kurarken el kitabinda bulunan bazi kavramlarin tanimlari yer
almaktadir.

*Bu üç madde genellikle el kitaplarinda yorumlanmaz. Dokümanlarini
kullandigimiz X Otel’de bu maddeleri entegre el kitabinda yorumlamamistir.

3.2.4. Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi ve Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri

Bu madde genel sartlardan ve proseslerinden olusmaktadir. Tüm bu maddeler
alt basliklar halinde açiklanmaktadir.
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3.2.4.1. Genel Sartlar (ÇYS 4.1, Gida Güvenligi (HACCP) 5.2.1, ISG 4.1.)

Kalite Yönetim Sisteminin
Sürekli Iyilestirilmesi

Yönetim
Sorumlulugu

Müsteri

Kaynak
Yönetimi

Sartlar

Müsteri

Ölçü Analizi
ve Iyilestirme

Ürün
Gelistirme

Tatmin

Ürün

Deger-Katma Faaliyetleri
Bilgi Akisi
Tablo 2: Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli Iyilestirilmesi

TS.EN.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS.EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, TS 13001 Gida Güvenligi (HACCP) ve TS 18001 Is Sagligi ve Güvenligi
Yönetim Sistemleri belirtilen standart sartlarina göre , kurulus dokümante edilmis,
uygulanmakta, sürekliligi saglanmakta ve sürekli iyilestirilmektedir.

X Otelin prosesleri; yönetim, operasyonel ve destek prosesleri olarak üçe
ayrilmistir. X Otel’de toplam yirmi adet proses tanimlanmistir. Bunlardan destek
proses olan Bahçe Prosesi, dis kaynakli (Tedarikçi) hale getirilmistir. Bu dis kaynakli
proses üzerindeki kontrol, bu prosese ait tüm dokümantasyo nun olusturularak
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tedarikçi firmaya imza karsiligi verilmesi, bunun yaninda bu prosesin iç tetkikler
kapsamina

alinmasi

ile

saglanmaktadir.

Tedarikçi

firma

politikalarina, kurallarini ve dokümanlarina uymakla yükümlüdür.

- Yönetim Prosesleri
- Yönetim Prosesi
- Insan Kaynaklari Prosesi

- Operasyonel Prosesler
- Satis- Pazarlama Prosesi
- Ön Büro Prosesi
- Satin alma Prosesi
- Depolama Prosesi
- Gida Hijyen Prosesi
- Kat Hizmetleri Prosesi
- Mutfak Prosesi
- Servis Prosesi
- Animasyon Prosesi
- Thallassotherapy Prosesi
- Guest Relation Prosesi
- Lunapark-Aquapark Prosesi

- Destek Prosesler
- Teknik Servis Prosesi
- Bilgi islem Prosesi
- Bahçe Prosesi (Dis Kaynakli)
- Çamasirhane Prosesi
- Muhasebe Prosesi
- Güvenlik Prosesi

kurulusumuzun
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Belirlenen proseslerin siralanmasi ve karsilikli etkilesimleri belirlenmis, el
kitabinda da açiklanmistir.

Proseslerin çalistirilmasi ve etkinligini saglamak için gerekli kriterler ve
metotlar tayin edilmis, gereken kaynaklar ve bilginin mevcudiyeti saglanmistir.
Prosesler belirlenen müddetlerde izlenip ölçülmekte ve analiz yöntemleriyle takip
edilmektedir. Planlanmis sonuçlari basarmak ve prosesleri iyilestirmek için gereken
faaliyet Sistem Yönetim Temsilcilerinin koordinesi ile yapilmaktadir.

Isletmemiz genelinde yiyecek, içecek üretimi ve depolanmasi yapilan
yerlerde Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi’nin kapsami içinde tüm tehlike
analizleri yapilmis, bunlar Gida Güvenligi (HACCP) Plani’nda yazili hale getirilmis
ve sürekliligi saglanmistir.

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) Yönetim
Sistemleri entegre edilmis olarak kurulmus ve uygulanmakta olup, bazi dokümanlar
ortak olarak kullanilmaktadir.

Belirlenen proseslerimiz uygun olarak yönetilmektedir. X Otel’de hizmetin
sartlarina uygunlugunu ve Çevre Yönetim Sistemi’ni, Gida Güvenligi (HACCP)
Sistemi’ni ya da Is Sagligi ve Güvenligi Yönetim Sistemi’ni etkileyecek Bahçe
Prosesi dis kaynakli olup,
tanimlanmistir.

üzerindeki kontroller saglanarak ortak el kitabinda
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Proses Siralanmasi ve Etkilesimi
Yönetim Prosesleri
Insan Kaynaklari
Prosesi (Kaynak
Yönetimi)

Yönetim Prosesi

Misafir

Operasyonel
Satis &
Pazarlama
Prosesi
(Rezervas

Depolama
Prosesi

Gida
Hijyen
Prosesi

Ön
Büro
Prosesi

Satinalma
Prosesi

Kat Hizmetleri Prosesi
Mutfak Prosesi
Servis Prosesi
Animasyon Prosesi
Thalassotherapy Prosesi
Guest Relation Prosesi
Lunapark-Aquapark Prosesi

Destek Prosesler
Teknik Prosesi
Bilgi Islem Prosesi
Bahçe Prosesi(Dis Kaynakli)
Çamasirhane Prosesi
Muhasebe Prosesi
Güvenlik Prosesi

Tablo 3: Yönetim Sistemleri Proses Etkilesim Tablosu.
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3.2.4.2. Dokümantasyon Sartlari (ÇYS 4.4.4, 4.4.5, Gida Güvenligi (HACCP)
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.6.2, ISG 4.4.4.,4.4.5. )
Bu maddede kurulus olusturdugu dokümantasyon yapisini açiklamaktadir.
Tüm dokümanlarini bu maddenin altinda yorumlarlar.

3.2.4.2.1. Genel (ÇYS 4.4.4, 4.4.5, Gida Güvenligi (HACCP) 5.2.2, 5.2.3,
5.2.4,5.6.2 , ISG 4.4.4 ,4.4.5 )

Kalite,

Çevre

,Gida

Güvenligi

(HACCP)

ve

ISG

(OHSAS)

Dokümantasyonu, Kalite, Çevre ,Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS)
Politikasi’nin ortak beyanini ve hedeflerin doküman hale getirilmis beyanlarini,
olusturulmus ortak Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) El
Kitabi’ni, yukarida belirtilen dört standardin istedigi dokümante edilmis dört
standardi, proseslerin etkin planlanmasi, yürütülmesi ve kontrolünü saglamak için
isletmemizin olusturdugu prosedürleri ve proses planlarini ve diger destek
dokümanlarini, standardin gerektirdigi kayitlari içermektedir.

Yukarida belirtilen dört yönetim sisteminin dogru ve hedeflerine uygun
olarak isleyebilmesi için dokümanlarinin hazirlanmasi, kontrolü, ya yin ve
revizyonlari ile ilgili doküman kontrol sistemi olusturulmustur.
Dokümantasyon Sistemi Içinde Yer Alan Dokümanlar:

1. seviye

El
Kitabi
ppppppp
Prosedürler

2. seviye

3. seviye
Tablo 4: Dokümantasyon Tablosu

Tüm
Dokumanlar
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X Otel’de kendisini ilgilendiren, çevre ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin
listesi
( Mevzuat Listesi ÇY.YT.LS.01) olusturulmustur.
Mevcut olan tüm resmi yada özel düzenleyici sartlarin yer aldigi dokümanlar,
konu ve sinifina göre ilgili dokümanlarin içerisinde yer verilerek takip edilir.

Çevre ,Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) Yönetim Temsilciligi,
Çevre , Gida

ve is Güvenligi Mevzuatlarinin abonesidir ve revizyona ugrayan

kisimlari ilgili departmanlara acilen bildirir ve gerekli güncellestirme çalismalarini
organize ederek, takibini yapar.
Çevre Yönetim Sistemi ile mevzuat kontrolü ÇY.YT.PR.02 Mevzuatin
Kontrolü Prosedürü’nde detaylandirilmistir.
Çevre sartlarinin ve teknolojinin sürekli gelismesi nedeniyle çevresel
yönetimin de sürekli iyilestirilmesi esastir. Bu prensip tüm çalisanlarin katilimiyla
gerçeklestirilen ve asagida özetlenen tablo ile ifade edilmistir:

YÖNETIMIN
GÖZDEN

KURULUS
ÇEVRE

ORGANIZASYON
VE PERSONEL

KURULUS IÇI
TETKIKLER

ÇEVRE BOYUTLARI
LISTELERI

ÇEVRE
KAYITLARI

STRATEJILER VE
HEDEFLER

FAALIYETLERIN
ÖLÇÜLMESI VE
DOGRULAMASI

ÇEVRE YÖNETIM
PROGRAMLARI
ÇEVRE EL KITABI

Tablo 5: Çevre Yönetim Sistemi Performans Tablosu.
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3.2.4.2.2.El Kitabi (ÇYS 4.4.4, Gida Güvenligi (HACCP) 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.6.2 ,
ISG 4.4.4.)

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) El Kitabi X Otel
bünyesinde uygulanmakta olan Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG
(OHSAS) Yönetim Sistemi’ni özetle açiklamaktadir. Bu açiklamalarla hizmet
kalitesi, gida kalitesi ve güvenligi ve bu faaliyetleri icra ederken çevre mevzuatlarina
uygun hareket ederek çevreye olan duyarliligimiz ifade edilmektedir. El kitabinda
prosesler arasinda etkilesimler tanimlanarak isletmemiz ile isbirligi içinde olan
gerçek ve tüzel kisilerin Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS)
Sistemlerimiz ve organizasyonumuz hakkinda bilgi sahibi olmalari amaçlanmaktadir.
Kalite, Çevre ,Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) El Kitabi’nda sistemin
temel prensipleri açiklanir ve bu el kitabindan ilgili proseslere ve bunlardan da ilgili
talimatlara atiflar mevcuttur. Kalite Yönetim Sistemi kapsaminda isletmemizin
sektör itibari ile tasarim ve gelistirmeye dayanan bir faaliyeti ve fonksiyonu
bulunmamasi nedeniyle 7.3 Tasarim ve Gelistirme Maddesi hariç tutulmustur.

Prosedürler:
Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) El Kitabi’nda
politikayi destekleyen, misafir isteklerinin karsilanmasinda etkili olan faaliyetleri
kapsayan Gida Güvenligi’ni (HACCP) ve Çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin
safhalarini tanimlayan dokümanlardir. Prosedürlerden talimatlara ve diger destek
dokümanlara atiflar yer almaktadir.

Talimatlar:
Faaliyetlerin detayli ve uygulamaya yönelik olarak nasil yapildigini
tanimlayan dokümanlardir.

Planlar:
Faaliyetlerin

sorumlusunun,

terminlerinin

ve

gereken

kaynaklarin,

spesifikasyonlarin bir arada tanimlandigi kilavuz dokümanlardir. Bu kapsamda
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proses planlari,Gida Güvenligi (HACCP) planlari, hijyen planlari, çevre yönetim
programlari, acil durum planlari, aksiyon planlari doküman dagitim planlari ve
benzeri planlar yer almaktadir.

Görev Tanimlari:
Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) kapsaminda yetki
ve sorumluluklarin, yetkinliklerin tanimlandigi dokümanlardir. Personelin görevine
kolay adapte olmasinda kullanilir. Personel tedarikinde baz teskil etmektedir.

Formlar:
Uygulamalari kolaylastirmak ve kayit altina almak amaciyla sistemin takibini
ve sürekliligini saglamak için kullanilir. Üzerinde hazir olarak doldurulmasi gereken
bos bilgi alanlari içeren dokümanlardir.

Satin Alma Sartnameleri:
Satin alinacak ürün ve hizmetlerin sahip olmasi gereken teknik ve idari
özellikleri içeren dokümanlardir.Ayni zamanda girdi ve hammaddelerin kontrolü
(kabulü) için kullanilir.

Check-Listler (Soru Listeleri):
Yürütülen faaliyetlerin kontrol kriterlerini, ayni zamanda kontrol sonucu
uygunlugunun yada uygunsuzlugunun kayit altina alindigi dokümanlardir. Kontrol
faaliyetlerinin daha kolay, planli ve sürekli olmasini saglar.

Çizelgeler:

Birtakim spesifikasyon ve benzeri sayisal bilgilerin veya is yada süreç
akislarinin ifade edildigi dokümanlardir.
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Dis Kaynakli Dokümanlar:

Kalite, Çevre ,Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) Yönetim
Sistemleri’ni disaridan etkileyen her türlü ulusal ve uluslar arasi standartlar,
mevzuatlar, kanun ve yönetmeliklerdir.Sektör örgütleri, kanun koyucu yada yerel
yönetimler tarafindan kurulusumuzu baglayici ve bu dört entegre sistemi etkileyen
yapidaki dokümanlardir.

-Çevre ve Orman Bakanligi Mevzuatlari
-Türk Gida Kodeksi
-Türk Gida Mevzuati
-Turizm Bakanligi Mevzuatlari
-Iç Isleri Bakanligi Mevzuatlari
-TS. EN. ISO 9001,TS. EN. 14001, TS. 13001 ve TS 18001 bunlarin gerekli
atif standartlari
-Is Kanunu

3.2.4.2.3.Dokümanlarin Kontrolü (ÇYS 4.4.5, Gida Güvenligi (HACCP) 5.3,
ISG 4.4.5)

Dokümanlarin kodlanmasi, dokümanlar üzerinde dört bölümden olusan ayri
kodlar yardimiyla yapilir. Bu kodlamalarin detayi KY.YT.PR.01 Doküman ve Veri
Kontrol Prosedürü madde 4.2’de açiklanmistir.Tüm kontrollü dokümanlarin
belirlenen formatlarda yayinlanmasi departmanlarin sorumlulugundadir.Doküman
formatlari ile ilgili detaylar KY.YT.PR.01 madde 4.3. Dokümanlarin Formati
bölümünde detayli olarak açiklanmistir.Tüm dokümanlar kapsadiklari is ile ilgili
birimlerce taslak halinde hazirlanip hangi yönetim sistemine dahilse o yönetim
temsilcisine verilir. Ilgili yönetim temsilcisi dokümani yeterlilik açisindan inceleyip
onay verir.
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Dis kaynakli dokümanlarin takibi ilgili sistemin yönetim temsilcisi tarafindan
yapilir. Herhangi bir dagitim gerekiyorsa dagitim formu yardimiyla dagitim
yapilarak dagitim güvence altina alinir. Ilgili dis kaynakli dokümanda bir degisiklik
oldugunda dagitim yapilan doküman geri istenerek yenisi imza karsiligi dagitilir.
Kalite, Çevre ,Gida Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) El Kitabi yönetim
temsilcileri tarafindan birlikte hazirlanir. Dokümanlarin onayi departmanlarin bagli
oldugu genel müdür yardimcilari yada genel müdür tarafindan yapilir. Hazirlama ve
onay ile ilgili detaylar KY.YT.PR.01 madde 4.4’te açiklanmistir. Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve ISG (OHSAS) Sistem dokümanlari güncellenmesi ve
dagitimindan Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Islak imzali orijinal
dokümandan dagitim adedi kadar fotokopi çekilerek kirmizi renkte Kontrollü Kopya
Kasesi vurularak, Doküman Dagitim Plani’nda adi bulunanlara imza karsiligi yapilir.
Intranet (dahili network) ulasimi olan tüm yöneticilere kagit ile dagitim yapilmaz.
Adi geçenler server üzerinden, dokümanlara sadece okuma amaçli ulasabilirler. Yeni
yayin ve degisiklikler, mail yoluyla doküman kullanicilarina ulastirilir ve tüm
kullanicilar bu mail’i yanitlamak zorundadirlar. Dagitim ile ilgili detaylar
KY.YT.PR.01 madde 4.5’te açiklanmistir.

Tüm sistem dokümanlari üzerinde degisiklikler tanimli bulunan revizyon no.,
revizyon tarihi, yayin tarihi yardimiyla takip edilir. Formlarda ise form alt
köselerinde revizyon no. ve tarih ile takip edilmektedir. Tüm dokümanlarda revizyon
numarasi 00’dan baslar her bir revizyonda bir arttirilir ve revizyon tarihi degistirilir.
Sistemi etkileyecek kapsamli degisikliklerde ise revizyon numaralari sifirlanarak
yeni yayin tarihi ile dokümanlar yeniden yayinlanir. Kalite, Çevre ,Gida Güvenligi
(HACCP) ve ISG (OHSAS ) El Kitabi bölüm bazinda revize edilmektedir. Herhangi
bir bölüme ait sayfalardan birinde degisiklik oldugunda bölüme ait tüm sayfalarin
revizyon numaralari bir arttirilir, tüm sayfalara yeni revizyon tarihi verilir. Diger tüm
sistem dokümanlarinda ise dokümanin herhangi bir sayfasi degistirildiginde tüm
dokümana ait sayfalarin revizyon numaralari bir arttirilarak yeni revizyon numarasi
verilir. Dokümanlara ait revizyonlar prosedürlerde revizyon içerigi bölümünde, ortak
el

kitabinda

giris

bölümünde

tanimlanmaktadir.

Intranet’te

yayinlanan
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dokümanlardaki degisiklik yetkisi sadece yönetim temsilcilerine aittir. Degisiklikle
ilgili detaylar KY.YT.PR.01 madde 4.6’da detaylandirilmistir.

3.2.4.2.4. Kayitlarin Kontrolü (ÇYS 4.5.3, Gida Güvenligi (HACCP) 5.7.1, ISG
4.5.3.)

Kayitlar entegre halde olusturulan bu dört yönetim sisteminin sartlara
uygunlugunun ve etkin olarak uygulandiginin kanitlanmasi için muhafaza
edilmektedir. Kalite, Çevre , Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi ve güvenligi
(OHSAS) Sistemine ait tüm kayitlar kayitlarin okunabilir kalmasi, kolaylikla ayirt
edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmasi için gerekli tüm tedbirler alinmistir.
Kayitlarin muhafazasi, korunmasi, tekrar elde edilebilir olmasi, saklama süresi ve
elden çikarilmasi için gereken kontroller planlanmistir. Kayitlarin bazilari bilgisayar
ortaminda saklanabilmektedir. Bu kayitlar, ilgili prosedürlerin son sayfasinda yer
alan Kayitlar Listesi’nde tanimlanmaktadir. Bilgisayar ortamindaki kayitlarin
yedeklenmesi

ve

muhafazasi

KY.BI.PR.01

Bilgi

Islem

Prosedürü’nde

tanimlanmistir. Kayitlara ait saklama süresi mevzuatta belirtilen süreler dikkate
alinarak,

ürünün

raf

ömrüne

ve

misafir

gereksinimlerine

bagli

olarak

belirlenmektedir. Tüm kayitlar dolduranlar tarafindan okunakli ve anlasilir
olusturulmalidir. Kayitlarin arsivlenmesi ile ilgili kurallar KY.MH.PR.01 Muhasebe
Prosedürü’nde detaylandirilmistir. Saklama süreleri dolan kayitlar arsiv sorumlusu
tarafindan yirtilarak imha edilir ve kagit atiklar bölümüne atilir. Kayitlarin kontrolü
ile

ilgili

detaylar

KY.YT.PR.02

Kayitlarin

Kontrolü

Prosedürü’nde

detaylandirilmistir.

3.2.5. Yönetim Sorumlulugu

Bu madde de yönetim sistemleri uygularken, kurulus üst yönetiminin yapmasi
gerekenler açiklanmaktadir.
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3.2.5.1. Yönetim Taahhüdü (ÇYS 4.2., 4.4.1, Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.1,
ISG 4.2, 4.4.1)

X Otel üst yönetimi sektörle ilgili yasal ve mevzuat sartlari ile birlikte
misafir sartlarinin yerine getirilmesini ve tüm çalisanlarin buna uymasini saglayarak;

-Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi - Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri politikalarinin olusturulmasini ve uygulanmasini,

-Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi – Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri hedeflerinin belirlenmis olmasini,

-Yönetim gözden geçirmesinin yapilmasini,

-Kaynaklarin bulunabilirliginin ve sürekliliginin saglanmasini,

-Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi – Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemlerinin uygulanmasini, gelistirilmesini ve etkinliginin sürekli
iyilestirilmesini,temin ve taahhüt eder.

X Otel üst yönetimi, X Otel Temel Kurallarini belirlemistir:

Bizler X Otel ailesi fertleri olarak kendimizi güçlü bir takimin parçasi olarak
görüyoruz. Dolayisiyla ‘ben’ degil ‘biz’ variz. Basari ve basarisizlik bireylerin,
birimlerin veya departmanlarin degil hepimizindir. Bu ugurda aile fertleri
birbirlerinin isini kolaylastirmak için maksimum özeni göstermelidir.

Hizmetin üç asamasi vardir. Karsilama, hizmet etme ve ugurlama. Hizmeti
yarattiginiz her yerde misafiri mutlaka sicak ve içten karsilayin. Mümkün olan her
seferde mutlaka ismiyle hitap edin. Misafirin ihtiyacini önceden tahmin edin ve bir
sey istediginde mutlaka uyum göstererek yerine getirin. Yerine getiremeyeceginiz

90

isteklerle

karsilastiginizda

kesinlikle

misafirimizi

incitecek

sekilde

‘hayir’,

’maalesef’, ’olmaz’ kelimelerini kullanmadan nedenini izah ederek istegin yerine
gelemeyecegini saygin bir sekilde açiklayiniz. ’Yine bekleriz’ diyerek sicak bir
sekilde ugurlayin.

Güler yüzlü olmak misafirlerimizin gözünün içine bakarak her seferinde kibar
bir sekilde ‘Buyurun efendim’, ’Elbette efendim’, ’Memnuniyetle’, ’Rica ederim’
seklinde hitap etmek ana prensiplerimizdendir.

Hizmet etmeyi kulluk olarak görmüyoruz. ’Biz hanimefendi ve beyefendilere
hizmet eden hanimefendi ve beyefendileriz’. Bu anlayisla aramizdaki hiyerarsiyi de
mümkün oldugunca yatay olarak uygulayarak olumlu bir is atmosferi yaratiriz.

Tüm aile fertlerimiz görevlerinde basarili olmak için egitimlerde ögrendikleri
kurallara harfiyen uyacaklardir. Kendi görevi ve bölgesi için kendine düsen görevi
eksiksiz kavramis olacaktir.

Otelimizi kendi evimiz gibi görüp evimizde evimize nasil hassas
davraniyorsak otelimize karsi da ayni sekilde hassas ve duyarli davranacagiz.

Tüm aile fertleri misafirin aliskin oldugu ve hayal ettigi hizmeti vermekle
sorumludur. Misafirlerimizin özel ihtiyaçlarini takip etmek için her seviyede not alin
ve kendisiyle olan tecrübenize uygun olarak hizmet edin.

Sorunlari gören tespit eden veya misafirin sikâyetini duyan aile ferdi sorunun
ve sikâyetin bizzat sahibidir. Böylece sorunlarin giderilmesinden, misafirin
sakinlestirilmesinden ve tüm bu konulari takip etmekten bizzat sorumludur. Sorunu
söylemis olmak, dile getirmek veya raporlamak sorumlulugu üstünüzden almaz.
Sorunun giderilmesinden hepimiz sorumluyuz.
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Biz herkese karsi sözümüzün eriyiz. Verdigimiz sözü mutlaka yerine getiririz.
Ayni sekilde karsi taraftan da verdigi sözü tutmasini saglariz.

Oteli bilin. Hangi birimler hangi saatlerde hizmet veriyor mutlaka bilin.
Telefonu üç çalistan fazla çaldirtmayin ve mutlaka güler yüzle cevap verin.

Üniformalar kusursuz ve mutlaka isimlikli olmali. Kiyafetinizle iftihar edin
ve iftihar edilmesini saglayin.

Otel disi hayatinizda buranin elçisisiniz. Her zaman kurallarimiza uygun
davranin olumlu konusun ve asla yermeyin. Elestirilerinizi mutlaka otel içinde dile
getirin ve mutlaka cevaplanmasini saglayin.

Herkes tehlike anlarinda ne yapacagini biliyor olacaktir ve bunun daima
biliniyor olmasi egitimlerle saglanmalidir.

Kaynaklarimizi etkin ve olumlu kullanmak ve böylece olasi israfi önlemek
herkesin sorumlulugudur.

Ürettigimiz her seyi kaliteli eksiksiz ve mükemmel üretmeliyiz. Kalitesiz
eksik ve yeterli olmayan üretimi hiç üretmemeye tercih ederiz.

Degisimi ve gelisimi takip ederek kendimize uyarlamaya çalisiriz.

Dogal kaynaklari etkili kullanin ve bu kaynaklarin sektörümüz olan turizmin
yasam kaynagi oldugunu unutmayin ve onlari koruyun.

Ürettigimiz her seyde kendimizin ve misafirimizin sagligi için riski sifira
indirmeliyiz. Riskli gördügünüz noktalari mutlaka raporlayiniz. Temizlikten ve
hijyenden ödün vermemek herkesin sahsi sorumlulugudur.
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Tüm aile fertleri bu kurallarin sürekli uygulanmasinin müfettisidir ve
uygunsuz durumlari bildirmekle sorumludur.

Politikalarimizla ve bu kurallarimizla tanimlanan ‘ X Otel Ruhu’ tüm aile
fertleri tarafindan beslenilen ates olarak kabul edilip yanik tutulmasi için sahip
çikilacaktir. X Otel çikarlarini korumak tüm aile fertlerinin sorumlulugudur.

X Otel Çevre Yönetim Sistemi kapsaminda çevre mevzuatlarina uygun
olarak; dogal ve hammadde kaynaklarinin bilinçli ve kontrollü tüketimini, çevre
kirliligini azaltmada atik ayrisimi uygulanmasini, olusturulan süreç planlariyla atik
azaltmaya yönelik faaliyetlerin uygulanmasini ve degerlendirilmesini, personeli,
misafirleri, çalismakta oldugumuz taseron ve tedarikçi firmalari ve yerel paydaslari
Çevre Yönetim Sistemi hakkinda bilinçlendirmeyi, sürekli iyilestirmeyi ve sistemin
sürekliligini saglamayi taahhüt eder.

X Otel, Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda yasal sartlara
uygun olarak, hammaddenin kabulünden tüketimine kadar geçen asamalarda
(tarladan sofraya) gereken önlemlerin alinmasini, tehlike analizlerinin yapilmasini,
misafirimize minimum risk ile üretilmis gida sunulmasini, olusturulan HACCP Plani
çerçevesinde

uygulamanin

sürdürülmesini,

teknolojinin

ilerlemesi,

misafir

beklentileri, profili veya yasal sartlarin degismesi durumlarina göre sistemin sürekli
iyilestirilmesini saglamayi taahhüt eder. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi
yiyecek- içecek, üretim ve depolama alanlarini kapsamaktadir.

X Otel Is Sagligi – Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemi kapsaminda is
hukuku mevzuatlarina uygun olarak; X Otel’de görevli tüm personel, ziyaretçi ve
tedarikçilere bilinçli, emniyetli bir is düzeninin temini için uyulmasi gereken
kurallari saptamak, is kazalarini, meslek hastaliklarini, ramak kalma durumlarini,
insan, tesis ve malzemenin hasara ugramasini önlemek veya olusabilecek hasari
en aza indirmek, bununla beraber yasal sartlari saglamaktir.
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3.2.5.2. Müsteri (Misafir) Odaklilik (ÇYS 4.3.1, 4.3.2, Gida Güvenligi (HACCP)
5.1.3, ISG 4.3.1.,4.3.2.)

Kurulusumuz temelde bir hizmet isletmesi olarak misafiri her zaman odak
noktasi kabul etmektedir. Misafir taleplerinin ve pazar sartlarinin iyi algilanmasi ve
bu akisin proseslere es zamanli yansitilmasi temel ilkelerimiz arasindadir.
Misafir tatmininin arttirilmasi amacina yönelik olarak misafir sartlarinin belirlenmesi
ve yerine getirilmesi için; misafir memnuniyeti ölçüm anketleri, misafir
sikayetlerinin etkin analizi ve sonuçlandirilmasi ve misafirlerle bire bir görüsülmesi
sonucu, gereken aksiyonlarin proseslerle uygulanmasi saglanmaktadir.

3.2.5.3. Politika (ÇYS 4.2, Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.1, ISG 4.2)

X Otel Üst Yönetimi kurulusun amaçlarina uygun olarak Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi Yönetim Sistemleri’nin sürekli
iyilestirilmesini, yasal sartlara uygunlugunu, çevre kirliliginin önlenmesini, gidaya
yönelik her türlü riskin azaltilmasini, çalisanlar ve tedarikçilere emniyetli bir is
ortami saglamasini, politikasini dokümante ederek uygulanmasi yoluyla kurulus
içerisinde iletilmesini ve anlasilmasini ve sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini
saglamaktadir. X Otel Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is SagligiGüvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri Politikasi,

otel logomuzda yer alan

günesimizin sekiz isinindan esinlenerek sekiz ilke halinde dokümante edilmistir.
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X Otel Dört Entegre Sistem Ortak Politikasi

Risksiz Gida
Üretmek
Misafirlerimizi Odak
Noktasi Olarak Kabul
Etmek

Kalite, Çevre, HACCP ve
ISG Yönetim
Sistemlerine Uyum ve
Sürekli Iyilestirme

Türk Turizmi’ne Katkida
Bulunmak

X Otel Dört
Entegre Sistem
Ortak Politikasi

Saglikli, güvenli
çalisma ortaminin
saglanmasi ve
çalisanlarin

Dogal Kaynaklarimizin
Etkin Kullanimi ve
Kirliligin Önlenmesi

Sürdürülebilir Turizm’e
Katkida Bulunmak

Kanunlara
Uygunluk

Tablo 6: Dört Sistem Entegre Politika.

Misafirlerimizi Odak Noktasi Olarak Kabul Etmek: Misafirlerimize kendi
evlerindeki rahatligi saglayarak tüm istek, ihtiyaç ve beklentilerini karsilamak.
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Türk Turizmine Katkida Bulunmak: Tüm misafirlerimizi Türk misafirperverligine
uygun bir sekilde agirlayarak bu gelenegimizin yasamasini sürekli kilmak.

Saglikli, Güvenli Çalisma Ortaminin Saglanmasi ve Çalisanlarin Katilimi:
Çalisanlarimizi gerçek degerlerimiz ve ailemiz olarak kabul edip, onlara yatirim
yaparak, onlarin egitim ve yetistirme yoluyla gelisimini saglayarak, iyilestirme
faaliyetlerimize bizzat katilimini saglamak; saglikli ve güvenli çalisma ortamini
saglayarak çalisanlarimiz için emniyetli bir ortam yaratmak.

Kalite, Çevre, HACCP ve ISG Yönetim Sistemleri’ne Uyum ve Sürekli
Iyilestirme: Misafir memnuniyetini, çevreye verdigimiz etkileri ölçmek ve buna
göre sürekli iyilestirmeyi gerçeklestirmek.

Kanunlara

Uygunluk:

Tüm

çalismalarimizi

kanunlarimiza,

uluslar

arasi

anlasmalara, turizm ve çevre mevzuatlarina uygun yapmak.

Dogal Kaynaklarimizin Etkin Kullanimi ve Kirliligin Önlenmesi: Sahip
oldugumuz tüm kaynaklarimizin degerini kavrayarak bunlarin israfini ve çevremizin
kirlenmesini engellemek.

Risksiz Gida Üretmek: Misafirlerimizin ve tüm Silence ailesinin sagligi için gida
üretimimiz esnasinda olasi tüm riskleri ortadan kaldirmak.

Sürdürülebilir Turizm’e Katkida Bulunmak: Turizmi sürekli ve sürdürülebilir
kilmak için üzerimize düsenleri yerine getirmek.

Ortak Politikamizi olusturan yukarida belirtilen sekiz ilkeye uymak tüm X
Otel Ailesi fertlerinin dogal görevidir.
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3.2.5.4. Planlama (ÇYS 4.3, ISG 4.3)

Bu madde hedefler ve yönetim sisteminin planlanmasindan bahsedilmekte
olup detaylar alt basliklarda yorumlanmistir.

3.2.5.4.1. Hedefler (ÇYS 4.3.3, ISG 4.3.3)

Üst yönetim Çevre, Kalite, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri sartlarinin karsilanmasi için gerekli olan sartlar da
dahil olmak üzere hedefler, kurulusumuzun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde
belirlenmistir.

Departman

ve

proses

bazinda

hedefler

belirlenerek

takibi

yapilmaktadir. Kurulusumuzda hedefler yillik bazda belirlenmekte ve takip
edilmektedir. Hedefler azami ölçüde ölçülebilir olarak belirlenmistir ve ortak
politikayla tutarli olmasi saglanmaktadir. Yillik hedefler yönetim gözden geçirme
toplantilarinda ele alinmak suretiyle karar verilerek belirlenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflerin çevre mevzuatlariyla tutarli,
kirliligin önlenmesi ve optimum dogal kaynak kullanimi taahhütleriyle uyumlu
olmasi saglanmaktadir. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda
hedefler, gidalarin minimum riskle üretilmesi ve yasal sartlara uyumlu olmasi olarak
belirlenmektedir. Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistem hedeflerinin is
hukuku mevzuatlariyla paralel, saglikli ve güvenli bir is ortami olusturma
taahhütleriyle uyumlu olmasi saglanmakta, misafir, ziyaretçi, tedarikçi ve isletme
sinirlari içerisinde bulunabilecek diger ilgili taraflarin gereksinimleri de göz önüne
alinmaktadir.

Aylik olarak takip edilen hedefler, HACCP Gida Güvenligi Yönetim
Sisteminde ayda bir yapilan HACCP Ekip toplantisinda; Is Sagligi- Güvenligi
Yönetim Sisteminde ise yine ayda bir kez yapilan ISG Kurulu toplantilarinda
gözden geçirilmektedir. Yönetim gözden geçirme toplantilarinda da her dört sistemin
hedefleri gözden geçirilerek gerekli faaliyetler planlanmaktadir.
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3.2.5.4.2. Yönetim Sistemlerinin Planlanmasi (ÇYS 4.3.4, ISG 4.3.4)

X Otel üst yönetimi hedefler de dahil olmak üzere yönetim sistemlerinin
planlanmasini saglamaktadir. Bu planlama yapilirken TS.EN ISO 9001 madde 4.1.
Genel Sartlar maddesinde belirtilen proses tabanli yönetim sistemi yapi olarak kabul
edilmistir. Bu kapsamda prosesler belirlenmis, siralamalari ve etkilesimleri proses
haritasi marifetiyle tanimlanmis, her proses için belirlenen süreç planlari yardimiyla
tüm proseslerin girdi, çikti, kaynak, kontrol noktalari ve proses performans
parametreleri belirlenmis ve prosesle ilgili bütün dokümanlara atif yapilmistir.
Prosesler belirlenirken, standart sartlari misafirden misafire olan arz zincirimiz ve
faaliyetlerimiz dikkate alinmistir ve bu sayede tüm proseslerin performanslari
izlenmekte ve ölçülmektedir. Bununla beraber üst yönetim Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri ile ilgili
hedeflerini belirlemistir. Hedefler isletmenin ilgili fonksiyon ve seviyelerinde
(Departman ve proses bazinda) belirlenmistir.

Belirlenen Çevre Yönetim Sistemi hedeflerine ulasmak için kullanilacak
stratejiler çevre yönetim programi olarak belirlenir, amaç ve hedeflerle baglantili
olarak termin, sorumluluklar ve kaynak tahsisi belirlenerek üst yönetim onayina
sunulur. Çevre yönetim programlari yönetim gözden geçirme toplantilari öncesi
çevre yönetim temsilcisi tarafindan aksiyonlarin basarisi ve hedeflere ulasmadaki
mevcut durum gözden geçirilerek raporlanir. Terminden sapma var ise gerekçeleri ve
maliyetler gözden geçirilir.

Gida Güve nligi (HACCP) Yönetim Sisteminin isletmemizdeki planlamasi;
HACCP ekibinin kurulmasi, üretilen ürünlerin kimlere sunulacagi konusunda tehlike
analizleri yapilmasi, isletmemizin fiziksel detaylarina bakilarak üretim akis
çizelgelerinin çikarilmasi, ürün akis çizelgelerinin dogrulanmasi, çizilen ürün akis
çizelgelerine göre potansiyel tehlikelerin analizlerinin yapilmasi, kritik kontrol
noktalarinin tespit edilmesi, kritik limitlerin tespit edilmesi, kullanilacak ölçme ve
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degerlendirme cihazlari ve metotlarinin tespit edilmesi, ölçme ve degerlendirme
cihazlari kullanacak sorumlularin tespit edilmesi ve görevlendirilmesi, sapma
durumunda kimin tarafindan ne gibi önlemler alinacaginin tespit edilmesi ve
yetkilendirme yapilmasi ve HACCP planinin yapilmasi seklinde olusturulmustur.

Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemi hedeflerine ulasmak için;
çalisan, misafir ve tedarikçilerimizi kapsayan güvenli is ortami taahhüdüne paralel
belirlenen stratejiler, ISG yönetim programi olarak hayata geçirilmis olup, uygun
amaç ve hedeflerle baglantili termin, sorumluluk ve kaynak tahsisi belirlenmistir. Üst
yönetim onayindan sonra hayata geçirilen yönetim programinin, her yönetim gözden
geçirme toplantisinda performans raporu ile hedeflere ulasilabilirlik orani
degerlendirilmektedir. Hedeften sapma durumunda sebepleri ve maliyetler gözden
geçirilir.

Kalite , Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemlerinde önemli degisiklikler planlanip uygulandiginda entegre
yönetim sistemlerinin bütünlügünün sürdürülmesi saglanmaktadir.

3.2.5.5. Sorumluluk, Yetki ve Iletisim (ÇYS 4.1, ISG 4.1)

Bu madde de kurulus üst yönetimin ve

çalisanlarinin görev, yetki ve

sorumluluklari anlatilmistir Ayrica iç iletisim yöntemleri ile ilgili bilgiler verilmistir.

3.2.5.5.1. Sorumluluk Ve Yetki ( ÇYS 4.4.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.2.1.,
5.1.2.3, ISG 4.4.1 )

Üst yönetim yetki ve sorumluluklari organizasyon genelinde entegre edilmis
olan dört yönetim sistemini de kapsayacak sekilde görev tanimlari marifetiyle
belirlemistir. Görev tanimlarinda yetki ve sorumluluklarin yani sira yetkinlikler,
egitim, ögrenim, tecrübe ve kisisel beceriyi içermektedir. Organizasyon semasinda
yer alan tüm görevler için görev tanimlari olusturulmus ve ilgili tüm personele
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dagitilmistir. Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemi’nin etkin isleyisini ve sürekliligini saglamak için üst yönetim görev yetki ve
sorumluluklari tanimlarken; ürünlere, hizmetlere, çalisma ortamlarina, proseslere ve
Gida Güvenligi (HACCP) / Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemlerine
iliskin herhangi bir sorunu tanimlamak ve kaydetmek, düzeltici faaliyetleri
uygulamaya koymak ve uygun olmayan ürünleri- hizmetleri ve çalisma ortamini
kontrol etmek, sisteme uyumsuzluk olmasini önlemek için gerekli faaliyetleri
baslatacak yetki ve sorumluluklari tayin edilmistir.

3.2.5.5.2. Yönetim Temsilcileri (ÇYS 4.4.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.2.2.,
5.1.2.3, ISG 4.4.1)

X Otel’de

entegre edilen dört yönetim sistemine diger sorumluluklarina

bakilmaksizin yönetimden birer üye yönetim temsilcisi olarak atanmistir. Bu
kapsamda dört ayri yönetim temsilcisi belirlenmistir. Bunlar Kalite Yönetim
Temsilcisi, TS.EN.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerini; Çevre Yönetim
Temsilcisi, TS.EN.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faaliyetlerini; Gida Güvenligi
(HACCP) Yönetim Temsilcisi, TS 13001 Gida Güvenligi Yönetim Sistemi
faaliyetlerini; Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Temsilcisi, TS 18001 Is
Sagligi-Güvenligi Yönetim Sistemi faaliyetlerini yürütmektedir.

Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin
olusturulmasini, uygulanmasini ve sürekliliginin saglanmasini, sistemin performansi
ve iyilestirilmesi için üst yönetime raporlanmasini, kurulusta müsteri sartlarinin
bilincinde olunmasinin yayginlastirilmasini saglamak üzere üst yönetim tarafindan
görevlendirilmistir.

Çevre Yönetim Temsilcisi, Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasini,
uygulanmasini, idame ettirilmesinin saglanmasi, çevre yönetim sisteminin gözden
geçirilmesine ve sürekli iyilestirilmesine esas teskil etmek amaciyla sistemin
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performansini

üst

yönetime

raporlamak

amaciyla

üst

yönetim

tarafindan

görevlendirilmistir.

Üst yönetim, Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Temsilcisini; Gida
Güvenligi

(HACCP) Yönetim Sistemi’nin olusturulmasi, uygulamaya konmasi

ve sürdürülmesinin saglanmasi, gözden geçirilmesi, sistemin gelismesi, etkinliginin,
uygunlugunun ve gerekli kaynaklara olan ihtiyacin raporlamasi konusunda
görevlendirmistir. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Temsilcisi ayni zamanda
HACCP Ekibi Lideri’dir.

Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Temsilcisi, ISG Yönetim Sisteminin
kurulmasini, planlamasini, organizasyon ve görev dagilimini, uygulanmasi, denetimsürekliliginin saglanmasi ve sürekli iyilestirmenin sürdürülebilmesi için ISG Kurulu
tarafindan olusturulan raporlarinda kaynak teskil ettigi sistem performansini üst
yönetime raporlamak üzere üst yönetim tarafindan görevlendirilmistir.

3.2.5.5.3. Iç Iletisim (ÇYS 4.4.3., Gida Güvenligi (HACCP) 5.8.2, ISG 4.4.3)

X Otel üst yönetimi, kurulusta proses gereklerine uygun ve modern iletisim
metotlarinin olusturulmasini ve iletisimin entegre edilmis dört yönetim sisteminin de
etkinligi dikkate alinarak gerçeklesmesini saglamaktadir. Kolay ve hizli iletisim, ve ri
transferinin saglanmasi için otel ile merkez arasinda data hatlari ve bilgisayar alt
yapisi, otel içinde intranet (dahili network) kullanima sunulmustur.

Misafir ve personelin kendi arasinda hizli ve etkin haberlesmesi için tüm büro
çalisanlarinca genellikle elektronik posta kullanilmaktadir. Web sayfasi araciligiyla
olasi misafir ve kamu oyu ile iletisim saglanmaktadir.

Isletmemiz genellikle haberlesme için e- mail yöntemini kullanmakta ve
özellikle yönetim kagitsiz ofis ortamini desteklemektedir. Bunun yani sira dahili
telefon sistemi yönetici ve asistanlarda telsiz telefon imkani ve operasyonda sürekli
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mobil olan ve ulasilmasi gereken bölümlere telsiz alt yapisi ve role sistemleri
kurularak üç vardiyada da kullanima sunulmustur. Isletmemizde kullanilan otel paket
programi ile ilgili olarak tüm departmanlarda, sorumluluklarina bagli olarak
yetkilendirilen mönüler kullanima sunulmustur. Bu yolla bazi birimler arasindaki
iletisim hizlandirilmistir. Departmanlar arasi koordinasyonu saglamak kontrol
edilebilir duruma getirilmistir.

X Otel’e gelen her türlü gönderi Insan Kaynaklari Yöneticiligi’ne gelir. Insan
Kaynaklari Yöneticiligi tarafindan, Ilgili birimlere ulasmasi saglanir. Otele gelen
resmi nitelikteki evraklar ise, Genel Müdür’e ulastirilir. Genel Müdür gerekiyorsa
ilgili birime havale eder.

Tesis içi personelin bilgilendirilmesi amaciyla, personelin toplu halde
bulundugu yada giris çikis yaptigi bölgelerde bilgilendirme panolari yer almaktadir.

Personel alanlarinda;
Tesis organizasyon semasi,
Personel güncel bilgilendirmeler,
Tesis isleyis ve kurallari,
Otel gazetesi,
Tesis üniforma bilgilendirme,
Yönetim kadrosu fotograflari ve tesis temel kurallari,
Çevre Yönetim Sistemi bilgilendirmeleri,
Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi bilgilendirme leri,
Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sitemi bilgilendirmeleri,
Teknik Servis Departmani bilgilendirmeleri,
Mutfak isleyis bilgilendirmeleri,

departmanlar bünyesinde, personel ve sistem isleyisini düzenleyen bilgilendirmeleri
içeren panolar yer almakta olup, misafirler için ise genel mekanlar ve asansör
içlerinde info boardlar (bilgi panolari) bulunmaktadir.
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Çevre ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri bünyesinde, acil
durumlarla ilgili olarak olusturulan Acil Durumlar Prosedürü (ÇO.YT.PR.01) ve
Istisare ve Iletisim Prosedürü’ne (ÇO.YT.PR.04) uygun olarak hareket edilir.
Herhangi bir acil durumla karsilasilmasi durumunda, uygulamalarinda kullanilmak
üzere telefon listesi olusturulmus ve gerektiginde kullanilmak üzere basimi yapilip,
personele ve sirketle iliskide olan taseron ve tedarikçi firmalara dagitilmistir. Ayrica
herhangi bir acil durum karsisinda misafir ve çalisanlari durumdan haberdar etmek
için tesis içi ve disinda anons sistemini kullanilmak üzere iki farkli yayin sistemi
bulunmaktadir. Acil durumla karsilasildiginda, olusturulan müdahale ekiplerine
gerekli bilgilendirme grup amirleri tarafindan yapilir ve görev yerlerine sevk
edilmeleri saglanir.

Gida Güvenligi (HACCP) ve is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemlerinin yürütülmesini ve sürekliligini saglamakla görevli HACCP Ekibi ve
ISG Kurulu ayda bir defa (gerektiginde daha sik) toplanarak sistem ile ilgili
görüsleri, önerileri, isleyisi konusurlar, sistemin etkinligi hakkinda raporlama
yaparlar. Toplanti duyurusu ekip üyelerine dahili network araciligiyla yapilir. Ilgili
tutanak da dahili network araciligiyla üyelere duyurulur.
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X Otel Organizasyon Semasi

GENEL
MÜDÜR

GENEL
MÜDÜR
YRD.

GENEL
MÜDÜR
YRD.

INS.KAY.
YÖN
KAL.YÖ
N.TEM.

GÜVENLI
K YÖN.

SATIS &
PAZ.
YÖN.

SATINAL
MA YÖN.

MUHAS
EBE
YÖN.

SERVIS
YÖN.

THALASS
O
THERAPY
YÖN.

GECE
YÖN.

ÖN BÜRO
YÖN.

KAT
HIZ.YÖN.
ÇEVRE
YÖN.TEM

MUTFAK
SEFI
HACCP
YÖN.TE
M.
EGLENCE
YÖN.

GIDA
HIJYEN
SORUM.

Tablo 7: Organizasyo n Semasi.

BAHÇE
SEFI
(Tedarikçi
Firma
Yetkilisi)

TEKNIK
SERV.YÖ
N. OHSAS
YÖN.TEM
.
GUEST
RELATIO
N
GENÇLIK
MERKEZI
SORUML
USU

ÇAMASIR
HANE
SEFI
LUNAPAR
KAQUAPA
RK YÖN.

BILGI
ISLEM
YÖN.
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3.2.5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kurulus üst yönetiminin sistemleri gözden gerecegi periyodik toplantilar bu
madde de tanimlamis detayi alt basliklar olarak anlatilmistir.

3.2.5.6.1.Genel (ÇYS 4.6. , Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.3. ,5.8, ISG 4.6 )

X Otel Üst Yönetimi; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve is SagligiGüvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemlerinin sürekli uygunlugunu, yeterliligini,
etkinligini, müsterilerin, yetkililerin, çalisanlarin ve tesis sinirlari içinde bulunan
diger ilgili kisilerin gereksinimlerinin karsilanmasi ve kurulusun belirlenen ortak
yönetim sistemleri politikasi ile ilgili planlanmis araliklarla her yil Temmuz ve
Aralik ayinda olmak üzere yilda en az iki kez yönetim gözden geçirme toplantilari
yapmaktadir. Bu gözden geçirme, iyilestirme firsatlarinin degerlendirilmesini,
politika ve hedefler de dahil olmak üzere ortak yönetim sistemlerinde degisiklik
ihtiyaçlarini içermektedir.

Yönetim gözden geçirme toplantilarina Genel Müdür’ün baskanliginda,
Genel Müdür Yardimcilari ve tüm departman sorumlulari katilirlar. Toplantinin
raportörlügünü sistem yönetim temsilcileri yaparlar. Toplantidan bir hafta önce
Kalite Yönetim Temsilcisi tüm katilimcilara mail ile toplanti tarihini, yerini ve
gündemini bildirir.

Her dört sistemin de yönetim temsilcisi Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri ile ilgili performans
raporlarini, yine toplantidan bir hafta önce üst yönetime ulastirirlar. Performans
raporlarinin içerigini sistemlerle ilgili geri beslemeleri içermektedir. Performans
raporlarinda ele alinan ortak maddeler; hedeflerin gerçeklesme düzeyleri, iç ve dis
tetkik sonuçlari, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin mevcut durumlari, sistemlerle ilgili
kaynak ihtiyaçlari, proseslerin performans sonuçlari, müsteri (misafir) geri
beslemeleri, riayetsizlikler, varsa olusan acil haller, tehlikeler, varsa çevre-çalisan

105

kazalarina iliskin kayitlar, ramak kala durumlari, gida analiz sonuçlari, varsa geri
çagirma ile ilgili geri beslemeler olusturmaktadir.

3.2.5.6.2. Gözden Geçirme Girdileri (ÇYS 4.6. , Gida Güvenligi (HACCP) 5.8,
ISG 4.6)

Yönetim gözden geçirme toplantilarinda asagidaki konular görüsülmektedir:
Iç ve Dis Tetkik Sonuçlari,
Müsteri Anket Degerlendirmeleri, Sikayet ve Günlük Müsteri Taleplerinin
Degerlendirmeleri,
Proses Performans ve Ürün – Hizmet – Çalisma Ortami Uygunluk Sonuçlari,
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumlari,
Önceki Yönetim Gözden Geçirmelerinden Devam Eden Takip Faaliyetleri,
Yönetim Sistemlerini Etkileyen Degisiklikler,
Iyilestirme Için Öneriler,
Çevre – ISG Amaç - Hedefleri ve Yönetim Programlari,
Çevre ve ISG Risk Analizi Sonuçlari
Varsa Acil Durumlar ve Çevre Kaza Sonuçlari,
Çevre ve ISG Ile ilgili Riayetsizlikler,
Tatbikat Degerlendirmeleri,
Varsa Kaza, Vak’a ve Uygunsuzluk Kayitlari,
Gida Analiz Sonuçlari,
Varsa Geri Çagirma Ile Ilgili Geri Beslemeler,
HACCP Plani ve Tehlike Analizleri ve Varsa Bunlarla Ilgili Istenilen Degisiklikler,
Gida Güvenligi (HACCP) Üzerinde Etkisi Olan Diger Sartlar ya da Degisiklikler,
Kritik Kontrol Noktalari ve Ön Kosul Önlemleri Sonucu Ortaya Çikan
Uygunsuzluklar,
Verilen veya Planlanan Egitimler ve Degerlendirme Sonuçlari,
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3.2.5.6.3. Gözden Geçirme Çiktilari (ÇYS 4.6., Gida Güvenligi (HACCP) 5.8,
ISG 4.6)

Yönetim gözden geçirme toplantisinda alinan ve belirlenen faaliyet adimlari:
1.Ortak yönetim sistemleri ve bu sisteme ait proseslerin ekinliginin iyilestirilmesi,
2.Ürün, hizmetin, çalisma ortaminin ve misafir sartlarinin iyilestirilmesi,
3.Kaynak ihtiyaçlari,
ile ilgili kararlari içerecektir.

3.2.6.Kaynak Yönetimi (ÇYS 4.4.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.2.1, ISG 4.4.1)

Bu

madde

Kurulus

sistemi

uygularken

ihtiyaci

olan

kaynaklardan

bahsetmektedir. Bunlar alt yapi, makine ve insan kaynaklaridir.

3.2.6.1.Kaynaklarin Saglanmasi (ÇYS 4.4.1, Gida Güvenligi (HACCP) 5.1.2.1,
ISG 4.4.1)

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Saglig-Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemlerinin uygulamak, sürdürmek, etkinligini sürekli iyilestirmek ve
kontrolü için yeterli kaynaklar saglanmaktadir. Kaynak ihtiyaçlari departman
sorumlulari tarafindan belirlenerek, bagli oldugu genel müdür yardimcisi yada genel
müdürün onayina sunulur. Acil olmayan kaynak ihtiyaçlari, haftalik kalite
toplantilarinda, kapsamli olanlar da yönetim gözden geçirme toplantilarinda
görüsülür.

3.2.6.2.Insan Kaynaklari (ÇYS 4.4.1, ISG 4.4.1)

Kurulus bu madde de insan kaynagindan bahsetmekte olup, çalisan personelin
egitimlerini de burada yorumlamaktadir.
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3.2.6.2.1.Genel (ÇYS 4.4.1, ISG 4.4.1)

Insan Kaynaklari Departmani tarafindan; isletme genelinde yapilan bütçe
planlamalari çerçevesinde, departmanlardan gelen talep üzerine personel alimi ve
konu ile ilgili resmi kurumlarla gerekli yazismalarin yapilmasi, Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemlerinde ürün,
hizmet ya da çalisma ortam kalitesini etkileyen isleri yapan personelin uygun egitim,
ögrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmasi saglanmaktadir. Bu göz önüne
alinarak, ise alim asamasindan ise yerlestirme, oryantasyon, ilk ise yönelik egitimler
ve daha sonrasinda alinacak egitimler departmanlardan gelen yillik egitim planlarina
göre düzenlenerek koordine edilmektedir. Maas ve avans dagitimlari, bordro
düzenlemeleri, resmi kurumlarla yapilan islem takipleri, personelin izin, vizite,
haftalik çalisma, günlük mesaiye giris-çikis kontrollerinin yapilarak puantajin
olusturulmasi, yeni giris yapan personele isimlik ve PDKS karti tahsisi, lojman
ihtiyaci olan personele lojman tahsisi, personel servis tahsisi ve kontrolü, isletme ve
isleyis hakkinda personele gerekli duyurularin yapilmasi, ise girislerde periyodik
muayeneler-agir ve tehlikeli islerde çalisan personelin muayene islemlerinin takibi,
yasal hak ve sorumluluklarin çalisana duyurulmasi ve bilinçlendirilmesi Insan
Kaynaklari Yöneticiligi’ne bagli Personel Müdürlügü tarafindan planlanmakta ve
gerçeklestirilmektedir. Gerekli tüm kayitlar tutulmakta olup konu ile ilgili islemler,
Insan Kaynaklari Prosedürü’nde (KY.IK.PR.01) detaylandirilmistir.

3.2.6.2.2.Yeterlilik, Farkinda Olma (Bilinç) ve Egitim (ÇYS 4.4.2., Gida
Güvenligi (HACCP) 5.1.2.4, ISG 4.4.2)

Yetkinlik ihtiyaçlari departman yöneticileri yada ilgili yönetim temsilcileri
tarafindan

belirlenir. Ihtiyaçlarin karsilanmasi için egitim verilmesi ve diger

faaliyetlerin gerçeklestirilmesi planlanmakta ve uygulanmaktadir. Personel; yaptigi
isin önemi ve Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS)

Yönetim Sistemleri hedeflerine ulasmadaki katkilari dogrultusunda

bilinçlendirilmektedir. Departmanlardan gelen yillik egitim planina göre, egitim
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kütügünün olusturulmasi ve kayitlarinin tutulmasi ile ilgili islemler Insan Kaynaklari
Yöneticiligi’ne bagli Personel Müdürlügü tarafindan yapilip, ilgili islemler Insan
Kaynaklari Prosedürü’nde detaylandirilmistir (KY.IK.PR.01).

3.2.6.3.Altyapi (ÇYS 4.4.1., Gida Güvenligi (HACCP) 4.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.4.4.,
5.6.1, ISG 4.4.1)

Binalar, çalisma alanlari, ilgili tesisler, backgroundlar ve alt yapilari
belirlenmis ve sürdürülmektedir. Destek hizmetler Teknik Servis Departman
Yöneticiligi tarafindan saglanmakta, planli bakimlar gerçeklestirilmekte ve gerekli
kayitlar tutulmakta olup ilgili islemler KY.TK.PR.01 Teknik Servis Prosedürü’nde
detaylandirilmistir. Donanim ve yazilim dahil tüm ekipmanlar ihtiyaç duyuldugunda
saglanip, destek hizmetini Bilgi Islem Departmani vermektedir, konuyla ilgili
islemlerin detaylari KY.BI.PR.01 Bilgi Islem Prosedürü’nde yer almaktadir. Ulasim
destek hizmeti Genel Müdürlük tarafindan saglanmakta ve gerekli kayitlar
tutulmakta

olup

detaylar

KY.GM.PR.01

Genel

Müdürlük

Prosedürü’nde

belirtilmistir. Çevre ve Türk Gida Mevzuatlarina uygun olarak gerekli alt yapi
olusturulmus; bu anlamda tüm departmanlar görevlendirilmistir. Biyolojik aritma
tesisi, çöp ayrisim istasyo nlari kurulmus, atik ayrisimi istasyonlari (5’li 28 – 4’lü 6
ara istasyon; 5’li 6 adet ana istasyon) organik, inorganik (kagit, cam, plastik, metal),
tehlikeli ve tibbi olarak belirlenmistir.

Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi sartlarina uygun olarak bina ve
alt yapida birçok degisiklikler yapilmistir. Soguk oda ilaveleri yapilmis, bunlarda
soguk hava yalitimi için özel pvc perdelerden yararlanilmistir. Gida Güvenligi
(HACCP) Yönetim Sisteminin her asamada uygulanmasinin saglanmasi için depo
koridorlari duvar ve yerler fayans ve özel kaplamalar ile kaplanmis, mutfagin
restorant ile birlesen show istasyonlari, özel camlar ile kapatilmistir. Böylelikle
misafirimiz yemek aldigi yerde üretimin nasil yapildigini da görmeye devam
etmekte, hem de camin öze lliginden kirilmaya dayanikli olmasi, dagilma riski
olmamasi, restoranttaki havanin direkt mutfaga girmesinin engellenmesi nedeni ile
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de Gida Güvenligi saglanmaktadir. Mutfagin girisinde bulunan kapi degistirilerek
fotoselli hale getirilmistir. Mutfaga sinek veya uçan hasere girme riski olan yerlere
elektronik sinek öldürücüler (ciz) konulmus ve etkin bir hasere mücadele programi
uygulanmaya baslamistir. Mutfaklar genelinde kullanilan tüm ahsap ve cam
malzemeler toplatilmis bunlarin yerine kirilmaz ve pasla nmaz çelik malzemeler
konulmustur. Kullanilmak zorunda olan camlara ise film kaplatilarak risk ortadan
kaldirilmistir. Kapi girislerine dezenfeksiyon paspasi, içinde önlük, bone ve galos
bulunan hijyen dolaplari ve bazi girislere galosmatlar konulmustur. Mutfakta her
bölüme el yikama ve dezenfeksiyon üniteleri olusturulmustur. Mutfakta isleme
sirasinda olusabilecek çapraz bulasmalarin önlenmesi için ellerimizde kullanilan
kesme bloklari ve biçaklari, renkli kodlu kesme bloklari ve biçaklari haline
getirilerek kullanilmaya baslanmistir. Meyve sebze yikama ünitelerine meyve-sebze
dezenfektani kullanilmaya baslanmistir. Sicak yemeklerin sogutulmasi sirasinda
olusabilecek risklerin ortadan kaldirilmasi amaciyla hizli sogutma cihazi(Blast
chiller)

alinmis

sistemlerinde

ve

etkin

iyilestirilmeye

olarak
gidilmis

kullanilmaya
ve

tüm

baslanmistir.
sistemde

logar

Kanalizasyon
kapaklarinin

tamamlanmasi saglanmistir. Odalarda çapraz bulasma riskini ortadan kaldirmak için
renk kodlu bezler kullanilmakta, muhafazasi ve deze nfeksiyonu ayri bölümlerde
yapilmaktadir. Personel soyunma odalari ve tuvalet girislerine steril paspas
konulmus, temizlik sonrasi dezenfeksiyon için personele sivi el dezenfektani
spreyleri temin edilmistir.

Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda, mutfak personel ve
is akis planlari çizilmis olup, çapraz bulasmanin en aza indirgenmesi için dogrusal
yönde

ürün ve personel akisi saglanmistir. Bunun yani sira HACCP sisteminin

ekinligini saglayabilmek için ön kosul programlari uygulanmaktadir. Bu ön kosul
programlari ilgili HACCP Ekibi üyeleri tarafindan onaylanmistir. Uygulanan ön
kosullar HY.GH.PR.02 Ön Kosul Prosedürü’nde detaylandirilmistir. Is akisina bagli
olarak tüm ilgili tehlikeler analiz edilmis, kritik kontrol noktalari tespit edilmis, bu
kritik kontrol noktalari için kritik limitler belirlenmis, bu noktalarda neyin, nasil, kim
tarafindan, hangi metot ile, ne kadar siklikta yapilmasi gerektigi, nerede kayit altina
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alinacagi belirlenmis, bu noktalarda kontrol kaybedilir ise (sapma olursa) alinacak
olan önlem ve düzeltici faaliyetler belirlenip HACCP planimizda yazili hale
getirilmistir.

Üretim proseslerinin akis çizelgelerinde tüm basamaklar, hammadde ve ara
ürünlerin prosese katildigi yerler, yeniden isleme ve geri dönüsümün oldugu yerler,
ara ürün, yan ürün, atik ve kanalizasyon atiklarinin uzaklastirildigi yerler
belirtilmistir.

Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemi kapsaminda öncelikle
çalisan için yaptigi isin özelligine bagli olarak kullanacagi kisisel koruyucu
malzemeler (ma ske, eldiven, emniyet kemeri, kauçuk tabanli ayakkabi, gözlük vb.)
temin edilip dagitilmistir. Çalisma alanlarina uyulmasi gereken ikaz levhalari asilmis,
rafli depolara merdiven tahsis edilmis, 4 basamaktan fazla ve 225 cm’den genis
merdivenlere çelik tirabzanlar ilave edilmistir. Acil haller geregince acil çikis
kapilari olusturulmus, gerekli yerlere acil çikis yön levhalari konulmustur. Tehtid
olusturabilecek makine ve teçhizatin gerekli tedbirler alinarak (örn: kiyma
makinesine uzatma ilavesi) güvenli sekilde kullanima sunulmasi saglanmis, bakim
planlari yetkili firmalarla yapilan sözlesmelerle hayat geçirilmis, ofislere kaçak akim
rölesi takilmis, çalisanin hayatini riske atacak gözle görülen kablolarin tamaminin
toplanmasi saglanmis, personel tuvalet ve soyunma odalarinda açik rögarlar
kapatilmis, havalandirma kapaklari yenilenmis, teknik islerle ilgilenen personelin
tamamina tetanos asisi yaptirilmis, tozlu ortamda çalisan personel için aspirasyon
cihazi, atölyelere koruyucu kapakli lambalar, jeneratör yolu üzerine ve personel
koridoruna sarjli lambalar konulmus, kaygan zeminlere kaymaz bantlar yapistirilmis,
Lunapark’taki makine ve teçhizatlarin giris kapilarina zincir, etraflarina korkuluk
yapilmis ve tüm bu uygulamalar dahilinde herhangi bir uygunsuzlugun olusmasini
engellemek için ISG Kurulu tarafindan yapilan kontrollerle sisteme uyum denetim
altina alinmistir.
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3.2.6.4.Çalisma Ortami (ÇYS 4.4.1., Gida Güvenligi (HACCP) 4.1., 5.2.3., 5.4.4.,
5.6.1, ISG 4.4.1)

X Otel hizmetin sartlara uygunlugunu saglamak için gerekli olan çalisma
ortamini personelin gereksinimlerini ve günlük konforunu gözetecek sekilde
belirlemistir. Çalisma ortaminda gerekli isitma, sogutma sistemleri, ergonomik
mobilyalar, personelin verimliligi düsünülerek tasarlanmistir. Is güvenligi ile ilgili
gereken koruyucu tedbirler talimatlarda ve isbasi egitimlerinde ele alinmaktadir. Is
sagligi ve güvenligi ile ilgili koruyucu malzeme ve materyal belirlenmis, personelin
kullanimina sunulmus ve gerekli yerlerde kullanilmaktadir. Is kanunu, is sagligi ve is
güvenligi konusundaki mevzuatlara titizlikle uyulmakta, çalisanlar yasal hak ve
sorumluluklari ile ilgili olarak bilinçlendirilmekte ve bu kurallar isletme genelinde
tüm departmanlarda sürdürülmektedir.

3.2.7.Ürün – Hizmet Gerçeklestirme (ÇYS 4.4., 4.4.6, ISG 4.4.,4.4.6)

Kurulus bu maddenin alt basliklarinda ürün/hizmet gerçeklestirme safhalarini
baslangiç asamasindan bitimine kadar olan tüm faaliyetleri açiklamaktadir.

3.2.7.1.Ürün – Hizmet Gerçeklestirmenin Planlanmasi (ÇYS 4.4.6., Gida
Güvenligi (HACCP) 5.4.2., 5.2.3., 5.4., 5.5., 5.6, ISG 4.4.6)

X Otel hizmetin gerçeklestirilmesi için gerekli prosesleri planlamis ve bu
prosesleri gelistirmektedir. Yürütülen hizmetler için hedefler ve sartlar, proseslerin
gerekli dokümantasyo nunun olusturulmasi ve hizmetlerin gerektirdigi kaynaklarin
saglanmasi ve yine bu hizmetlere özgü gerekli dogrulama, geçerli kilma, izleme,
muayene ve deney faaliyetleri ve hizmetin kontrolü ve kabul sartlari için kriterlerin,
hizmet gerçeklestirme proseslerinin ve bu proseslerin çiktilari olarak meydana gelen
hizmetlerin belirlenen sartlari karsiladigina dair kanitlari saglamak için gereken
kayitlar planlanmis ve tanimlanmistir. Bu planlama yapilirken isletmenin çalisma
metodu göz önünde tutulmustur. Hizmet gerçeklestirme prosesleri dahilinde zaman
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zaman standart hizmetler disinda talep edilen belirli bir ürüne, projeye veya
sözlesmeye

uygulanacak

kaynaklari

belirten

doküman

ihtiyaca

göre

planlanmaktadir.

3.2.7.2.Müsteri (Misafir) Ile Iliskili Prosesler (ÇYS 4.4.6, ISG 4.4.6)

Kurulus müsteri ile yaptigi sözlesme ve müsterileri ile iletisimini bu
maddenin alt basliklarinda tanimlamistir.

3.2.7.2.1.Ürüne - Hizmete Bagli Sartlarin Belirlenmesi (ÇYS 4.3.1., 4.3.2., 4.4.6.,
Gida Güvenligi (HACCP) 5.4.3., 5.4.5, ISG 4.3.1.,4.3.2.,4.4.6)

Ürün yada hizmetin sunumu ve sunum sonrasi faaliyetler için de sartlar dahil
olmak üzere müsteri tarafindan belirtilen sartlar acente - tur operatörleri
sözlesmelerinde belirlenmistir.

Ürün yada hizmete ait konsept, hizmet ve faaliyetlerin çesitliligi ve sartlari
sözlesmelerde karsilikli imza altina alinmaktadir. Müsteri tarafindan beyan
edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanim için gerekli olan
sartlar X Otel Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Ortak Politikasi ve X Otel Temel Kurallari ile belirlenmistir.

Ürün ve hizmetlerle ilgili takip edilen mevzuatlar, El Kitabi’nin Bölüm 02 /
4.2.2. Dis Kaynakli Dokümanlar basligi altinda belirlenmistir. Belirlenen bu
mevzuatlara göre ürün ve hizmetler sunumu uygun sartlarda saglanmaktadir.

X Otel tarafindan belirlenen ilave sartlar Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Politikasi ve bu dört standart sartlari
dikkate alinarak belirlenmistir.
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X Otel’de Çevre Yönetim Sistemi açisindan faaliyet, hizmet ve ürünlerin
çevre üzerine etkilerini; Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemi açisindan
da çalisma ortaminin çalisan üzerindeki etkilerini belirleyebilmek, etki derecesini
taniyabilmek amaciyla çevresel ve çalisan bazinda risk analizi yapilmakta olup
detaylar ÇO.YT.PR.01 Çevresel Etki ve Risk Degerlendirme Prosedürü’nde
belirtilmistir.

Departman yöneticileri tarafindan hazirlanan faaliyet tablolari sonrasi
proses bazda normal çalisma kosullari, anormal çalisma kosullari ve olaganüstü
haller için çevre boyut ve etkiler belirlenerek, proses bazinda Çevre Boyut ve Risk
Analizleri Listesi olusturulur. Çevresel etkilerimiz “ÖNEMLI” ve “ÖNEMSIZ” diye
siniflandirilir ve bu etkileri azaltmak /önlemek çi in yapilacak çalismalar ve çevre
politikasini destekleyen faaliyetler Genel Müdür onayi ile ÇY.YT.PL.01 Çevre
Yönetim Programi’na (Aksiyon Plan) alinir. Çevre Yönetim Sistemi’nde mevzuata
uygun olarak rutin faaliyetlerle ilgili islemler belirlenir, konu ÇY.YT.PR.03
Islemlerin

Kontrolü

Prosedürü’nde

detaylandirilmistir.

Atik

ayrisimi

ise

ÇY.YT.PR.04 Atik Ayrisim Prosedürü’nde belirtilmistir.

Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemi geregi çalisma
ortamindaki tehlike ve riskleri belirleyebilmek için departmanlar tarafindan normal
ve olaganüstü (kaza, dogal afet vb.) haller göz önünde bulundurularak, proses
bazinda risk analizleri Listeleri olusturulur. “Önemli” ve “Önemsiz” diye
siniflandirilan risk analiz listeleri, ISG Yönetim Programina (OY.YT.LS.03) esas
teskil etmektedir. Genel Müdür onayindan sonra hayata geçirilen ISG yönetim
programi, is hukuku mevzuatina paralel olarak sürdürülmekte olan risk düsürmeye ve
önlemeye

yönelik

faaliyetlerden

olusup,

konu

ISG

Çalistirma

Kontrolü

Prosedürü’nde (OY.YT.PR.02) detaylandirilmistir.

X Otel’de Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda, üretilen
ürünün kimlere sunulacagi, ürün kategorileri tanimlanmis, bu kategorilerin üretim
metotlari belirlenmis, bunlara bagli olarak risk analizleri yapilmis ve HACCP Plani
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hazirlanmistir. Ürünlere bagli sartlarin sekillendirilmesinde ulusal ve uluslar arasi
standartlar ve misafir beklentileri etkili olmustur.

3.2.7.2.2.Ürüne – Hizmete Bagli Sartlarin Gözden Geçirilmesi (ÇYS 4.4.6.,
4.3.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4.3., 5.4.5, ISG 4.4.6,4.3.1)

X Otel’de; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemlerine uygun isleyise sahip yapisinin; yurt içi - yurt disi
pazarlar, ulusal ve uluslararasi fuarlarda tanitimi ve satis ve pazarlanmasi için gerekli
faaliyetler yürütülmektedir. Tesis tanitimi yurt içi-disi fuarlarla, yazili medyada yer
alan reklam ve ilanlarla, acentelerle yapilan sözlesmelerde ve görsel medyada yer
alan tanitim programlari ve internette yer alan web sayfamiz araciligiyla
yapilmaktadir.

Rezervasyon çalisanlarina acentelerden faks, e- mail vs. ve münferit olarak email ve telefonla gelen rezervasyonlar, rezervasyon çalisanlari tarafindan sisteme
girilir ve bu noktada rezervasyon çalisani rezervasyon alim kriterlerini(Rezervasyon
istenilen periyot için tesis dolulugunun ve stop sale dönemlerinin kontrolü,
kontenjanlarin kontrolü, VIP misafir kontrolü, opsiyon tarihlerinin kontrolü, dönem
fiyatlari ve fiyatlarla ilgili periyot degisiklikleri hakkinda bilgilerin kontrolü ve
ödeme sekli ve süresi) göz önünde bulundurur. Bu kriterlere uygun olmayan
durumlarda rezervasyon çalisani rezervasyonu sisteme girmeyecektir.

Ayrica

yapilan bu islemlerinin ardindan rezervasyon çalisani otel isletim sistemi araciligi ile
proforma fatura formu çikarir ve bunu ilgili kisi yada kisilere gönderir.

Sejour çalisani acentelerle sürekli temas halindedir ve bu konuda elde ettigi
tüm geri bildirimleri (pazarin durumu, rekabetçilerin ne düzeyde olduklari, tesisin
rekabet edebilirlik düzeyi, tesisin doluluk durumu vb). düzenli olarak Satis &
Pazarlama Yöneticisi ile paylasir ve bu konuda yapilacak çalismalari (stop sale,
aksiyon vb) koordine eder. Ayrica acentelerin verilen kontenjanlari ne düzeyde
realize edebildiklerini analiz eder ve bu konuda Satis & Pazarlama Yöneticisi’ ne
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bilgi verir. Ayni zamanda Sejour çalisani bütçe çalismalarinda Satis & Pazarlama
Yöneticisi’ne yardimci olur, gelen sorsat fiyat taleplerini ilgili acentelere gönderir,
her ay yillik forecast listesi ha zirlar, fact sheet ve her sey dahil konsepti düzenler ve
elde ettigi tüm sonuçlari Satis & Pazarlama Yöneticisi’ne sunar.

Grup teklifleri (futbol-toplanti) satis ofisine acente tarafindan faksla
gönderilir. Satis ofisine acente tarafindan gönderilen teklifler Satis&Pazarlama
elemanlarinca degerlendirilmeye alinir. Bu degerlendirme asamasinda çalisilan
kurumun çikarlari ön planda tutulacak sekilde, otelin doluluk durumunu, pazardaki
rekabet gücünü ve servislerini de hesaba katarak en uygun degerlendirme yapilir.
Eger gelen talep yukarida belirtilen kriterlerin disinda yer aliyorsa acente yetkilisine
yada münferit kisi yada kisilere tesekkür yazisi yazilir ve o dönemki talebin kabul
edilemeyecegi

belirtilir.

Ayrica

grup

organizasyonu

kesinlesmeden

acente

yetkilisinden yada münferit kisi yada kisilerden gerekli bilgileri elde eder ve tüm bu
bilgileri ilgili diger departmanlara gönderir. Böylece grup koordinatörü organizasyon
asamasindan önce diger departmanlarla grup organizasyonunu yapan kisiler arasinda
ilk koordinasyonu saglamis olur. Grup otele giris yapmadan en geç bir hafta
öncesinde grup koordinatörleri ilgili tüm departmanlara function sheet adi altinda bir
çizelge gönderirler. Grup koordinatörleri (futbol-toplanti) grup otele giris yaptiktan
sonra, acente yetkilileriyle ilgili departman yöneticilerini bulusturarak onlara araci
olur.

Acente ile otel arasinda imzalanan kontrat, Ön Büro ve Muhasebe
departmanlarina da dagitilir. Acente sözlesmede belirtilen tarihte, anlasma sartlarina
göre (minimum % 30) depozit ödemesini yapmakla yükümlüdür. Geri kalan tutar
acente yada grup yetkilileri tarafindan pesin yada çek yoluyla ödenir.

www.xotel.com adresinden ön rezervasyon talebi yapilip bu talebin
Satis&Pazarlama departmanina Outlook üzerinden ulasmasi saglanarak rezervasyon
faaliyetleri tamamlanmaktadir.
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3.2.7.2.3.Müsteri (Misafir) Ile Iletisim (ÇYS 4.4.3., Gida Güvenligi (HACCP)
5.7.3, ISG 4.4.3)

X Otel müsterileri ile iletisim için gerekli iletisim kanallarini belirlemis ve
uygulamaktadir. Ürün bilgisi, degisiklikler de dahil olmak üzere, basvurulular ve
siparis alimlari Satis & Pazarlama Departmani araciligiyla yürütülmektedir. Buna
iliskin müsteri talepleri bu departman tarafindan yürütülmektedir. Ilgili tur
operatörleri ve acenteler telefon, faks yada e- mail yoluyla Satis & Pazarlama
Departmani’ndan

kim

bilgilendirilmektedirler.

yada

kimlerle

Departman

irtibata

dahilinde

geçecekleri

Sejour,

toplanti

konusunda
-

futbol

organizasyonlari ve rezervasyon sorumlulari belirlenmis olup, gelen talepler bu
dogrultuda degerlendirilmektedir. Münferit müsteriler, otelin www.xotel.com
adresinden otelle ilgili her türlü detayli bilgiye ulasabilmektedir. Ayrica Satis &
Pazarlama birimi araciligiyla bu adresten ön rezervasyon talebi yapilabilmektedir.

X Otel misafirleri, sikayet ve talepleri ile ilgili diger departmanlar, info kanal
ve room directory araciligi ile Guest Relation’a yönlendirilmektedir. Ayrica
düzenlenen otel info gezileri ve Guest Relation otel info boardlari araciligiyla, Kalite,
Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemleri

çerçevesinde

uygulanan

faaliyetler

ve

tesis

isleyisi

hakkinda

bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte misafir ile bire bir yapilan görüsmeler ya da
misafirin sikayeti üzerine Guest Relation’a basvurmasi sonucunda, tüm departmanlar
Günlük Anket Raporu araciligi ile bilgilendirilerek, ilgili talep ya da sikayetin
giderilmesi ve konuyla ilgili Guest Relation’a dönülmesi saglanmakta ve ilgili
kayitlar tutulmaktadir. Konu ile ilgili detaylar KY.GR.PR.01 Guest Relation
Prosedürü’nde belirtilmistir.
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3.2.7.3.Tasarim ve Gelistirme (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4., 5.5.,
5.6, ISG 4.4.6)

Kalite Yönetim Sistemi kapsaminda isletmemizin sektör itibari ile tasarim ve
gelistirmeye dayanan bir faaliyeti ve fonksiyonu bulunmamasindan dolayi 7.3
Tasarim ve Gelistirme maddesi hariç tutulmustur. Bu madde

kurulus yeni bir

ürün/hizmet karari alirsa yeniden degerlendirilecektir.

3.2.7.4.Satin Alma (ÇYS 4.4.6, ISG 4.4.6)

Kurulus ürün/hizmet üretirken ihtiyaci olan tüm girdilerin (Ham madde,
makine, teçhizat v.b.) satin alma faaliyetlerini bu madde de tanimlamaktadir.

3.2.7.4.1.Satin Alma Prosesi (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4.2., 5.4.5.,
5.6, ISG 4.4.6)

Depo stok kontrolleri sonrasi varsa belirlenen eksikler veya departmanlardan
gelen

talepler

dogrultusunda,

tedarikçi

firmalardan

alinan

fiyat

teklifleri

degerlendirilir. X Otel Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is SagligiGüvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri ve mevzuatlarina uygun olarak, gelen fiyat
teklifleri degerlendirilip, satin alma islemi gerçeklestirilir. Çalisilan tedarikçi firma
ile X Otel Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri sartlarini karsilayan ürünün talebi; zamaninda teslimat, fiyat ve
ürün kabul oranini içeren kalite performans degerlendirmesi araciligiyla yapilir.
Performans degerlendirmesi aylik olarak uygulanarak, onayli tedarikçiler listesi
güncellestirilir. Tüm ürünlerin takip ve kontrolü resmi fatura ve irsaliye ile Depo
tarafindan yapilmaktadir.
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3.2.7.4.2.Satin Alma Bilgisi (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4.2., 5.4.5.,
5.6, ISG 4.4.6)

Sürekli alinan ürünlerin satin alma islemleri, tedarikçi firmaya da gönderilen
ve Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri uygulamalari baz alinarak olusturulmus bulunan satin alma
sartnamesi çerçevesinde gerçeklestirilir. Acil alimlar ve sürekli alimi yapilmayan
ürünler için sartname aranmaz.

3.2.7.4.3.Satin Alinan Ürününün Dogrulanmasi (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi
(HACCP) 5.5., 5.8.3, ISG 4.4.6)

Gelen ürünler özelligine göre sicaklik, temizlik, etiket bilgisi, tekstür,
ambalaj, kullanilabilirlik ve irsaliye kontrollerinden geçirilerek depo tarafindan
teslim alinir. Ürünün standartlarimiza (Gida Güvenligi (HACCP), Çevre, Is SagligiGüvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri ve satin alma sartnamesi) uygunlugunun
kontrolü HACCP ve Çevre Yönetim Temsilcisi, Gida Hijyen Sorumlusu ve Depo
Sefi; kullanilabilirlik ve kalite kontrolleri ise Mutfak Sefi, yardimcilari ve Çevre
Yönetim Temsilcisi tarafindan gerçeklestirilir. Yapilan kontroller ilgili formlara
islenir. Daha sonra bu formlar HACCP ve Çevre Yönetim Sistemleri degerlendirmesi
ve dogrulamasinda kaynak olarak kullanilir. Standartlarimiza uygun olmayan ancak
risk içermeyecek sapmalara sahip gidalar Gida Hijyen Sorumlusu ve/veya HACCP
Yönetim Temsilcisi kontrol ve onayi ile kabul edilebilir. Gida hammaddesindeki
sapma risk yaratacak orandaysa ürün depoya kabul edilmez. Standartlara uygunlugu
kontrol edilerek kabul edilen ürün ise en kisa sürede özelligine uygun soguk oda
veya depoya alinir. KY.GH.PR.01 HACCP Prosedürü ve KY.SA.PR.01 Satin Alma
Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

3.2.7.5. Üretim ve Hizmetin Saglanmasi (Sunulmasi) (ÇYS 4.4.6.)
Kurulus ürün/hizmet gerçeklestirme için yaptigi tüm faaliyetleri bu maddenin
altinda yorumlamistir.
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3.2.7.5.1.Üretim ve Hizmet Saglamanin Kontrolü (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi
(HACCP) 5.4., 5.5., 5.6.)

Ürün - hizmet gerçeklestirme prosesi sirasiyla Satis & Pazarlama, Ön Büro,
Satinalma, Depolama, Gida Hijyen, Kat Hizmetleri, Mutfak, Servis, Animasyon,
Thallassotherapy, Guest Relation, Lunapark operasyonel proseslerinden ve Teknik
Servis, Bilgi Islem, Bahçe (Dis Kaynakli), Çamasirhane, Muhasebe ve Güvenlik
destek proseslerinden olusmaktadir. Bu proseslerle ilgili olarak X Otel, kontrollü
kosullar altinda üretim – hizmet – çalisma ortami
yürütmektedir. Bu operasyonel

saglamayi planlamakta ve

proseslerle ilgili süreç planlari olusturulmus ve

sürekliligi saglanmaktadir. Yukarida belirtilen proseslerle ilgili hizmetin özelliklerini
açiklayan bilgiler, çalisma talimatlari, uygun donanimin cihazlarinin bulunabilirligi
ve kullanimi saglanmaktadir. Ürün – hizmet – çalisma ortami kalitesini etkileyen tüm
faaliyetler; prosesler, is akis semalari, HACCP, ISG ve süreç planlari yardimi ile
kontrollü kosullar altinda yürütülür. Bu kontrollü kosullar yazili hale getirilmis
çalisma talimatlarini, makine, cihaz, ekipman kullanma talimatlarini, islemlere uygun
makine/cihaz kullanimi ve uygun çalisma ortami kosullarini kapsar. Ayrica Teknik
Servis Yöneticiligi tarafindan makine ve teçhizattan kaynaklanabilecek kalite
sapmalarini önlemeye yönelik önleyici bakim-onarim programi uygulanir.

X Otel’de Çevre Yönetim Sistemi kapsaminda çevre mevzuatina uygun
olarak; baca gazi emisyon, aritma atik su desarj, paratoner topraklama, jeneratör
emisyon, otel araçlari egzoz, gürültü ölçümleri ve içme suyu, havuz suyu analizleri
yapilmaktadir. Gerektiginde dis laboratuarlardan ölçüm-analiz destegi alinarak, rapor
alinabilir .

X Otel’de Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi çerçevesinde, gidalar
ve sulardan en az ayda bir kere olmak üzere numuneler alinmak sureti ile anlasmali
gida laboratuarlarina ve/veya Hifzisihha’ya gönderilmekte ve sonuçlari raporlar
halinde muhafaza edilmektedir. Sularda lejyoner hastaligina önlem olarak yapilan
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dezenfeksiyon ve uygulamalarin etkinliginin ölçülmesi ve önlemlerin alinmasi amaci
ile belirli periyotlarda sulardan numuneler alinarak anlasmali laboratuara ve/veya
Hifzisihha’ya gönderilmektedir.

Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemi kapsaminda, yapilan rutin
kontrollerde sistemin denetimi periyodik olarak yapilmaktadir. Saglikli bir çalisma
ortaminin saglanmasi ile ilgili Çevre Yönetim Sistemi ile de paralel olarak takip
edilen gürültü ölçümleri periyodik araliklarla yapilmakta bunu yaninda kompresör
basinç, asansör agirlik testleri uygulanmaktadir. Kullanilan makine-teçhizat ile ilgili
bakim sözlesmeleri, makine ve tazgah gövdelerinde topraklama islemlerinin kontrolü
yapilmakta, çalisma ortam isisi kontrol altinda tutulmaktadir. Çalisanlarin portör ve
saglik rapor takipleri Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi ile paralel
yürütülmekte, ise giris/periyodik/agir ve tehlikeli islerde çalisan personele ait gerekli
tüm islemlerin rutin olarak yapilmasi saglanmaktadir. Personelin çalisma esasinda
hangi güvenlik kurallarina uyacagi ve kullanilacak kisisel koruyucu malzemelerin
neler oldugu saptanmis, konu ile ilgili olarak personel egitimlerle bilinçlendirilmistir.
Egitimlerle personelin çalisma esaslarinin yani sira yasal hak ve sorumluluklari ile
ilgili olarak da bilinçlenmeleri saglanmaktadir. X Otel’de misafire verdigimiz önem,
çalisanlarimiza verdigimiz önemle baslamakta ve onlarin katilimiyla yönetim
sistemlerinin sürdürülebilirligi saglanmaktadir. Personel ve çalisma alanlarina asilan
uyari levhalari çalisma esnasinda uyulmasi gereken kriterleri belirlemekte olup,
olusturulan ISG Kurulu belirlenmis periyotlarda yaptiklari kontrollerle sistemin
denetimini saglamaktadir. Herhangi bir tehlike ya da kaza olusmasi durumunda
düzeltici-önleyici faaliyet uygulanmaktadir. Konu ile ilgili detaylar Çalistirma
Kontrolü Prosedürü’nde (OY.YT.PR.02) belirtilmistir.

Hammadde (kimyasal, yakit) ve dogal kaynak (elektrik, su) tüketimleri takip
edilmektedir. Isletmemizde atik ayrisimi islemi uygulanmakta olup atigin kaynaginda
azaltilmasi ve uygun sekilde bertaraf edilmesi amaçlanmaktadir. Çevre Yönetim
Sistemi ile ilgili personele verilen egitimlerin içerigini atik ayrisiminin niçin, ne
sekilde, nerede yapilacagi, isletmemizin çevreye olan duyarliligi ve çevre bilinci
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konulari olusturmaktadir. Belirlenen kilit noktalara atik ayrisim istasyonlari
yerlestirilmis, atik ayrisimi ile ilgili sorumlular tayin edilmis ve bu yolla atik
ayrisiminin etkinligi arttirilmistir. Rutin islerle ilgili tüm islemler kayit altina
alinmaktadir. Izleme-ölçmesi yapilan is lemlerin mevzuata uygunlugu takip edilir ve
herhangi bir uygunsuzluk durumunda düzeltici-önleyici faaliyet uygulanir.

X Otel misafir odalarinda yer alan ÇYS Info Oda Kartlari ve Guest Relation
tarafindan

verilen

otel

info

gezilerinde

tesis

misafirinin

ÇYS

hakkinda

bilgilendirilmesi saglanmaktadir.

Gida Güvenligi (HACCP), Çevre ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemleri kapsaminda; tedarikçilerin kontrolü, dis alanlar, binalar, tesisler ve
donanimin bakimi, kisisel hijyen uygulamalari, giysiler, personel tesisleri,
hammadde, ara ürün ve mamul akis güzergahlari, hasere ile mücadele, atiklar,
kanalizasyon, ziyaretçi ve çalisanlara yönelik önleyici ve düzenleyici faaliyetler
uygulanmaktadir. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda ürünler
akis çizelgelerine göre gruplandirilmakta ve bu çizelge üzerinden gerekli tehlike
analizleri yapilmaktadir. Bu tehlikeler degerlendirilerek kritik kontrol noktalari ve bu
noktalar için kritik limitler belirlenmis ve buralarda kontrollerin kim tarafindan nasil
ne siklikta yapilacagi tespit edilip, HACCP Planinda yazili hale getirilmistir. Her
kritik kontrol noktasinda kontrolün kaybedildigi durumlarda alinmasi gereken
önlemler yazili hale getirilip, üretilen her ürün için tüketici gruplari belirlenmistir.
Isletmemizde rahatsizligi olmayan saglikli bireyler için üretilmis ürünler sunulmakta
buna ek olarak diet büfesinde de misafirlerimize hizmet verilmektedir.

X Otel’de , misafir ve personel alanlarinda Çevre Yönetim Sistemi
kapsaminda yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme misafirlere info (Guest
Relation ve ÇYS info oda karti araciligi ile), çalisanlara ise duyuru (panolar araciligi
ile) ve egitim ile yapilmaktadir.
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OPERASYONEL PROSESLER

Kurulusun ana prosesleri sunlardir;

Satis&Pazarlama Prosesi

Satis&Pazarlama Departmani,

X Otel’in Kalite, Çevre, Gida Güvenligi

(HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemlerine uygun isleyise
sahip yapisinin; yurt içi ve yurt disi pazarlar, ulusal ve uluslararasi fuarlarda tanitimi,
satis ve paza rlanmasi için gerekli faaliyetleri yürütmekte,

bünyesinde olan

rezervasyon birimine acentelerden faks, e- mail vs. yollar ve münferit olarak e-mail
ve telefonla gelen rezervasyon taleplerinin degerlendirilip sisteme girilmesinin
takibini ve grup organizasyonlarinin detaylandirilip sonuçlandirilmasi ile ilgili
isleyisin yürütülmesini saglamaktadir. Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak ofiste
atik ayrisimi yapilmakta ve personel Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS ) Yönetim
Sistemine uygun hareket etmektedir. Isleyis esnasinda gerekli tüm kayitlar
tutulmakta olup departman isleyisi KY.SP.PR.01 Satis&Pazarlama Prosedürü’nde
detaylandirilmistir.

Ön Büro Prosesi

X Otel Ön Büro Departmani isleyisi Kalite, Çevre ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri çerçevesinde gerçeklesmektedir. Satis&Pazarlama
Departmani tarafindan misafir talepleri dogrultusunda yapilmis olan rezervasyon
bilgileri Ön Büro Departmanina bildirilir. Rezervasyonlar otel isletim sistemine
kaydedilmis olup Ön Büro tarafindan kontrol ve takibi saglanir. Misafirin giris-çikis
islemleri, tesis hakkinda ön info verilmesi, yararlandigi extra hizmetler için açilmis
olan adisyonlarin takibi ve muhasebelestirilmesi, misafirin tesise giris çikisi sirasinda
bavul tasima; konakladigi sürece telefon, fax, mesaj alma- iletme, uyandirma
hizmetlerinin yerine getirilmesi ve misafir istek-taleplerinin diger departmanlara
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bildirilmesi Ön Büro Departmani tarafindan saglanir. Çevre Yönetim Sistemi
kapsaminda Ön Büro ofisinde atik ayrisimi yapilip, tehlikeli atik kategorisine giren
piller Resepsiyon deskinde toplanir. Prosedürdeki isleyise bagli olarak gerekli tüm
kayitlar tutulur. Hizmette herhangi bir uygunsuzluk meydana gelmesi durumunda
düzeltici

faaliyet

uygulanir.

Departman

isleyisi

KY.FO.PR.01

Ön

Büro

Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Satin Alma Prosesi

X Otel Satin Alma Departmani’nda depo stok kontrolleri sonrasi varsa
belirlenen eksikler veya departmanlardan gelen talepler dogrultusunda, tedarikçi
firmalardan fiyat teklifleri alimi ve degerlendirmeleri yapilmakta, tedarikçi firmalar
ile Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri ve mevzuatlarina uygun çalismanin ve satin almanin
gerçeklesmesi saglanmaktadir. Departman isleyisi KY.SA.PR.01 Satin Alma
Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Depolama Prosesi

X Otel’de; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri çerçevesinde tesis genelindeki isleyis esnasinda
kullanilacak ürün ve malzemeler özelliklerine göre uygun depolarda muhafaza
edilmektedir. Muhafaza edilen ürün ve malzemenin günlük minimum- maksimum
kontrolleri yapilip, eksik oldugu belirlenen ürün ve malzeme için gerekli onaylarin
alinmasindan sonra yapilan talep ile stoklar adet veya kilo bazinda yeterli seviyeye
getirilir. Genel isleyis sirasinda departmanlardan gelen malzeme taleplerini
karsilamak, stok dahilinde olmayan yada extra ürün ve malzeme taleplerinde gerekli
siparisin Satin alma’ya yönlendirmek ve takibini yapmaktadir. Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemlerine uygun
sekilde gelen ürün yada malzemenin araç sicaklik-temizlik kontrolü, tarih
etiketlemesi (giris-son kullanma), miktar ve ambalaj kontrolü, özelligine uygun
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depoya sevki ve istiflenmesi ve gelen fatura üzerinden tesellümün gerçeklestirilmesi
saglanmaktadir.

Uygunsuzluk

uygulanmaktadir.

Departman

durumunda
isleyisi

düzeltici/önleyici

KY.DP.PR.01

Depo

faaliyet

Prosedürü’nde

detaylandirilmistir.

Gida Hijyen Prosesi

HACCP Sistemini, son üründe insan sagligina zararli yönde etkide
bulunabilecek faktörlerin tehlike analizinin yapilarak daha üretim asamasinda iken
gereken

önlemlerin

alinip

minimum

risk

ile

gida

üretilmesi

amaciyla

uygulamaktayiz.
Bu sisteme isletmemizde ön kosullarin saglanmasi ile baslandi. Fiziki yapida ve aletekipman konusunda gerekli degisimler yapilmakta, personelimize gerekli egitimler
verilmektedir. Bu konu HY.GH.PR.02 Ön Kosul Prosedürü’nde detaylandirilmistir.
Isletmemize gelen gidalar mal kabulden müsteriye sunulana kadar ve sunum alaninda
da bir çok kontrollerden geçirilir. Bu konu KY.GH.PR.01 HACCP Prosedürü’nde
detaylandirilmistir. Ürün ile ilgili herhangi bir sorun oldugunda, bu konuda
görevlendirilmis takim tarafindan gerekli karar verilir ve uygulamaya geçirilir. Konu
ile ilgili durum HY.GH.PR.03 Geri Çagirma Prosedürü’nde detaylandirilmistir.
HACCP Sisteminin degerlendirilmesi ayda bir HACCP Ekibi tarafindan yapilmakta
ve

bu

islem

HY.GH.PR.04

HACCP

Degerlendirme

Prosedürü’nde

detaylandirilmistir. Günlük ve haftalik denetimler yapilmakta, degerlendirilmekte ve
ilgili departmanlara duyurulmaktadir. Gerekli görüldügünde ilave egitimler
verilmekte gerekli düzenlemeler yapilmaktadir.

Kat Hizmetleri Prosesi

X Otel Kat Hizmetleri Departmani’nda Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri’ne paralel bir isleyis
sürdürülmektedir. Departman isleyisi sirasinda misafir memnuniyeti baz alinarak,
misafir odalari, genel kat alanlari ve genel mekanlarin temizlik ve hijyeni
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saglanmakta, misafir odalarinda bulunan mini barlarin dolumu yapilmakta, misafire
ait çamasirlarin kuru temizleme islemleri Çamasirhane ile koordineli bir sekilde
yürütülmekte ve departman içi her türlü faaliyet için personele gerekli egitimler
verilmektedir. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi çerçevesinde misafir
odalari ve genel mekanlarda bulunan dus ve musluk baslarinda duragan sudan
kaynaklanan bakteri üremesini engellemek için her gün legionella (su akitma), ayda
bir kez dezenfeksiyon islemi yapilmakta olup, oda ve genel mekan temizliklerinde
renk kodlu bezler kullanilmakta ve temizlik islemi sonrasi ayristirilip dezenfekte
edilmesi saglanmaktadir. Kat Hizmetleri Departmani Çevre Yönetim Sistemi
dahilinde hareket ederek, atik ayrisimini uygulamakta ve isleyis esnasindaki tüm
gerekli kayitlar tutulmaktadir. Çalisma ortaminin güvenligi ISG Yönetim Sistemi
dahilinde saglanmakta ve olusan her türlü uygunsuzluk durumunda düzeltici faaliyet
uygulanmakta ve departman isleyisi KY.HK.PR.01 Kat Hizmetleri Prosedürü’nde
detayland irilmistir.

Mutfak Prosesi

X Otel Mutfak Departman isleyisi Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP)
ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri çerçevesinde gerçeklesmekte
ve minimum riskle üretilmis gidalari sunarak misafir memnuniyeti saglamak ilk
planda yer almaktadir. Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemi’ne uygun hale getirilmis çalisma ortaminin bulundugu Mutfak
Departmani’nda, güvenli bir çalisma ortaminda gida hijyeni saglanip risksiz ve
kaliteli gida üretilmekte, üretimin sürekliligi saglanmaktadir. Dünya mutfaklarindaki
yenilikler takip edilerek gida portföyü gelistirilip, misafir memnuniyeti sürekli olarak
arttirilip, egitimli personeli ile entegre olmus dört sistemin gerekleri yerine
getirilerek isletme kalite sartlarina uyum saglanmaktadir. Ürün, hizmet ya da çalisma
ortaminda meydana gelen herhangi bir uygunsuzluk durumunda düzenleyici faaliyet
olusturulmakta ve ilgili kayitlar tutulmaktadir. Departman isleyisi ile ilgili detaylar
KY.MT.PR.01 Mutfak Prosedürü’nde belirtilmistir.
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Servis Prosesi

X Otel Servis Departmani isleyisi Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve
Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri çerçevesinde gerçeklesmektedir.
Misafir memnuniyeti baz alinarak, restorant ve barlarda misafir karsilama, siparis
alma-verme, servis atma- toplama, toplanti grup organizasyonlarina bagli gerekli
düzenlemelerin yapilmasi, VIP statüsündeki misafir odalarina set-up atma isleminin
gerçeklestirilmesi, Çevre mevzuatina uygun olarak isleyis sirasinda çikan atiklarin
ayrisiminin yapilmasi, Gida Güvenligi (HACCP) ‘ne uygun olarak hizmet ve servisin
Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistem gerekleri dahilinde gerçeklesmesi
saglanmaktadir. Ürün, hizmet ya da çalisma ortaminda uygunsuzluk durumunda
düzeltici faaliyet uygulanmaktadir. Departman isleyisi KY.SR.PR.01 Servis
Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Animasyon Prosesi

X Otel Animasyon Departmani misafir memnuniyetine yönelik bir isleyise
sahiptir.

Misafirin tesise girdigi andan çikis anina kadar tüm eglence ve spor

aktiviteleri, oyunlar, çocuklara yönelik aksiyonlari gerçeklestirmektedir. Haftada bir
yapilan Management Show’lar (Yönetim Sovu) ile tesis yönetici ve personelini
misafire tanitmakta, tesis çalisanlari ve misafirler arasindaki bagin kurularak Silence
Beach Resort temel kurallarindan Türk misafirperverliginin tanitilmasi ve
sürdürülmesine katki saglanmaktadir. Departman isleyisi KY.AN.PR.01. Animasyon
Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Thallassotherapy Prosesi

X Otel Thallassotherapy Merkezi’nde misafir memnuniyetini baz alarak,
entegre olmus dört sisteme uygun sekilde hizmet verilmektedir. Sunulan hizmetin ilk
asamasi

Thallasso

ve

uygulanan

bakimlarla

ilgili

olarak

misafirin
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bilgilendirilmesidir. Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi’ne uygun olarak,
temizlik ve hijyen kurallari çerçevesinde misafirin kullanimina sunulan hamam,
sauna, buhar odasi, jet dus, sok havuz ve diger bakim birimlerinde masaj, uygun
ürün kullanarak gerçeklestirilen cilt ve vücut bakimi hizmetleri verilmektedir.
Herhangi bir uygunsuzluk durumunda düzeltici faaliyet uygulanmakta ve gerekli
kayitlar

tutulmaktadir.

Departman

isleyisi

KY.TH.PR.01

Thallassotherapy

Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Guest Relation Prosesi

X Otel Guest Relation Departmani’nda misafir memnuniyeti baz alinarak
hizmet sunulmaktadir. Tesise giris yapan misafire; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri’nin dahil oldugu bir
isleyise sahip olan isletmemiz hakkinda bilgi verilir. Misafir ile yapilan bire bir
görüsmeler yada misafir anketleri araciligiyla gelen misafir talep yada sikayetleri
degerlendirilerek ilgili departmanlara iletilir. Ayni zamanda departman tarafindan,
talep eden misafirlere bebek bakimi organize edilmektedir. Herhangi bir
uygunsuzluk

durumunda

düzeltici

faaliyet

uygulanir.

Departman

isleyisi

KY.GR.PR.01 Guest Relation Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Aquapark -Lunapark Prosesi

X Otel Silence Beach Resort Aquapark-Lunapark Prosesi, Kalite, Çevre ve Is
Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri kapsaminda isletilmektedir.
Aquapark-Lunapark bünyesinde misafir memnuniyeti baz alinarak rutin olarak ariza
ve temizlik kontrolleri yapilip, Aquapark-Lunapark kurallari ve araçlarin kullanimi
ile ilgili misafire info verilmektedir. Aktivite ve eglencede kullanilan tüm
ekipmanlarda gerekli emniyet tedbirleri alinmis olup, belirli periyotlarda yapilan
kontroller ile misafirin ve çalisanin can güvenligi saglanmakta ve yapilan tüm
kontroller kayit altina alinmaktadir. Aquapark-Lunapark personeli, Çevre Yönetim
Sistemi çerçevesinde atik ayrisim islemini gerçeklestirmekte, departman içinde
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hizmet ve çalisma ortaminda

uygunsuzluklarin meydana gelmesi durumunda

düzeltici faaliyet uygulanmaktadir. Departman isleyisi KY.LN.PR.01 AquaparkLunapark Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

DESTEK PROSESLER

Kurulusun ana proseslerinin gerçeklestirilmesi için olusturulan proseslerde
sunlardir;

Teknik Servis Prosesi

Teknik Servis Departmani isleyisini entegre olmus dört sistem kapsaminda
yürütmektedir. Tesis genelinde tüm mekanlarin teknik anlamda çalisir durumda
olmasini saglamak ve bu amaçla gerekli isletme, tüm bakim onarim ve imalata
yönelik çalismalari planlamak ve planladigi çalismalari uygulayarak misafir ve
çalisanlarin kullanimina sunulmus hizmetlerin kalite ve ISG kapsaminda saglik,
güven ve konforlu kullanimini saglamaktadir. Yasal sartlar; gida, çevre ve is hukuku
mevzuatlarina uygun olarak gerekli tüm izinlerin alinmasi, ölçme- izleme ve
analizlerin yapilmasi, kaynak tüketimlerinin takibi ve gerekli kayitlarin tutulmasi
saglanmaktadir.

Tesis

ihtiyaçlari

ya

da

departmanlardan

gelen

taleplerin

degerlendirilmesi sonucu gerekli teknik müdahaleler yapilip, hizmet ve çalisma
ortamindaki

uygunsuzluk

durumlarinda

düzeltici

faaliyet

uygulanmaktadir.

Departman isleyisi KY.TK.PR.01 Teknik Servis Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Bahçe Prosesi (Dis Kaynakli)

X Otel’de yapilan iç ve dis mekan bitki düzenlemesi ile güzel bir görünüm,
temiz ve bakimli bir çevre saglanmaktadir. Peyzajda kullanilan bitkilerin ve kendi
seramizda üretimini yaptigimiz ürünlerin üretimi, bakimi, korunmasi ve ilaçlamalari
yapilmaktadir.

Departman

detaylandirilmistir.

isleyisi

KY.BH.PR.01

Bahçe

Prosedürü’nde
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Bilgi Islem Prosesi

Tesis genelinde elektronik yazilim ve isletim sistemi ile ilgili alt yapi ve
destek hizmetleri Bilgi Islem Departmani tarafindan saglanmaktadir. Diger
departmanlardan gelen talepler dogrultusunda ya da rutin periyotlarla sistem ve
ekipmana bakim hizmeti verilmekte, sistemin güncellesmesi saglanmakta, ariza,
sikâyet ya da istek durumlarinda direk veya dis destek alinarak müdahale edilmekte,
kartus-toner ve serit hizmeti verilmektedir. Departman isleyisi KY.BI.PR.01 Bilgi
Islem Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Çamasirhane Prosesi

Çamasirhane Departmani’nda Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is
Sagligi-Güvenligi

(OHSAS)

Yönetim

Sistemleri

çerçevesinde

bir

isleyis

gerçeklesmektedir. Hijyen kurallarina uygun olarak misafir özel çamasirlarina kuru
temizleme islemi uygulanip, misafirin kullanimina sunulmus tekstil malzemesi,
personel üniformasi, lojman tekstili ve özel personel çamasirlari yikanmaktadir.
Temizlenen tekstil malzemeleri katlara ve lojmana, üniformalar ise üniforma odasina
gönderilir. Misafirin özel çamasirlari ile ilgili gerekli adisyon düzenlenmekte,
muhasebelestirilmesi ve takibi yapilip, ilgili kayitlar tutulmaktadir. Departman
isleyisi KY.ÇM.PR.01 Çamasirhane Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Muhasebe Prosesi

X Otel Muhasebe Departmani yasal sartlara uygun bir isleyise sahiptir. Fatura
ve resmi evraklarin yürürlükteki vergi mevzuatlarina uygun bir sekilde ilgili kayitlara
alinmasi ve kontrolü, gerekli evraklarin resmi kuruluslara zamaninda akisi ve takibi
yapilmaktadir. Diger departmanlar ile yapilan ortak çalisma sonucu bütçe
olusturulur. Maliyet ve gelir analiz çalismalari yapilarak elde edilen kar-zarar
raporlari, olusturulan bütçe üst yönetime sunulur. Ödeme ve tahsilatlar takip edilerek
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nakit akisinin saglikli olmasi saglanir. Departman detaylari KY.MH.PR.01
Muhasebe Departmani’nda detaylandirilmistir.

Güvenlik Prosesi

X Otel Güvenlik Departmani isleyisini yasal sartlar çerçevesinde sürdürerek
güvenlik güçleriyle olan irtibatini sürekli tutmaktadir. Tesisi her türlü sabotaj ve
saldirilara karsi koruma önlemi olarak giris-çikislarda yapilan sürekli kontrollerle;
her türlü araç, personel ve misafir gerekli denetimlerden geçirilip, tesis isleyisi,
misafir ve çalisanlarin can ve mal güvenligi saglanarak, rahat ve huzurlu bir ortam
yaratilmakta ve sürekliligi saglanmaktadir. Tesis bünyesinde yer alan malzeme ve
mekanlarin tesis disi kullanimlarina ve misafirlere tesis disindan gelebilecek her türlü
tacize önlem olarak yapilan rutin devriyelerle kontrollerin düzenli olmasi
saglanmakta, misafir ya da personel tarafindan gelen her türlü sikayete aninda
müdahale edilip gerekli arastirmalar yapilarak sonuçlandirilmaktadir. Çevre Yönetim
Sistemi kapsaminda tesise girisi esnasinda her türlü aracin egzost emisyon kontrolü
yapilmakta ve kayit altina alinmaktadir. Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemi geregi kapi güvenlik tarafindan tesise giris yapan tedarikçilere, tesis sinirlari
içinde uymalari gereken bilgi formlari dagitilmakta, bu formlar araciligi ile olasi bir
acil durum karsisinda neler yapabilecekleri hakkinda bilinçlendirilmektedirler.
Departman isleyisi KY.GV.PR.01 Güvenlik Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

3.2.7.5.2.Üretim ve Hizmet Saglanmasi Için Proseslerin Geçerliligi (ÇYS 4.4.6.,
Gida Güvenligi (HACCP) 5.8.3. b), ISG 4.4.6 )

X Otel üretim – hizmet isletmesi olmasi geregi, üretimde elde edilen çikti, bir
sonraki izleme ve ölçme ile dogrulanmakta; ancak ayni sey hizmet prosesi için
geçerli olamamaktadir. Bu tip prosesler özel prosesler olarak degerlendirilmekte ve
ürün - hizmet gerçeklestirme prosesini geçerli kilmak için; X Otel Kalite Politikamiz,
yürürlükte olan yasal sartlar ve mevzuatlar, misafir gereksinim ve beklentileri
dikkate alinarak üretilecek ürün ve hizmette kalitenin saglanmasi için gerekli
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önlemler önceden alinmakta ve alinan önle mler güvenli çalisma ortami, yetkin ve
kalifiye personel ile desteklenmektedir. Personelin ve proseslerin yetkinlik ve
islerligi gözden geçirilmektedir.

Gida Güvenligi (HACCP) Yönetim Sistemi kapsaminda olusturulmus olan
HACCP Ekibi ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemi geregi
olusturulmus ISG Kurulu; ayda bir yapmis olduklari toplantilarda, sistemin aylik
degerlendirmesini, belirlenmis hedeflerle mevcut durum kiyaslamasi, alinmasi
gereken önlemler ve iyilestirme için uygulanmasi gereken faaliyetler görüsüp karara
baglar ve üst yönetime raporlar.

3.2.7.5.3.Belirleme ve Izlenebilirlik (ÇYS 4.4.6., Gida Güvenligi (HACCP) 5.7.3,
ISG 4.4.6)

X Otel, üretim ve hizmetini; ürün ve hizmet gerçeklestirilmesi boyunca
sistemde tanimli formlar, check- listler, çizelgeler, planlar, listeler ve software
yardimiyla tanimlamistir. Izlenebilirlik, ölçme sonuçlari, üretim ve hizmet süreci
boyunca gerekli tüm bilgilerin tanimlanmasi ve kaydedilmesi yoluyla yapilmaktadir.
Bu kayitlar yardimiyla geriye dönük olarak ürün ve hizmetler izlenebilmektedir.

X

Otel’e

gelecek

misafirlerin

rezervasyon

talepleri

satis-pazarlama

departmaninca alinir. Karsilikli mutabakattan sonra isletim sistemine kayit edilir ve
kayit altina alinan rezervasyonlar ile ilgili form ön büroya iletilir. Satis pazarlamadan
alinan form dogrultusunda, misafir geldiginde ön büro tarafindan isletim sisteminde
giris islemi yapilir.

Isletmemizde üretilen ürünlerin kontrolü ve takibi

HACCP Sistemi

çerçevesinde tutulmakta olan formlar ve check listler ile yapilmaktadir. Uygun
olmayan ürün tespiti halinde HACCP Ekibini temsilen HACCP Yönetim Temsilcisi,
Mutfak Sefi, Mutfak HACCP Temsilcisi ve uygulayicisi ve Gida Hijyen
Sorumlusundan olusan takim toplanarak ürün ile ilgili karari verirler. Ürünün risk
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analizi sonucu risk teskil ediyor ise geri çagirma gerçeklestirilir. Ilgili konu
HY.YT.PR.03 Geri Çagirma Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Herhangi bir reklamasyon söz konusu oldugunda hizmetlerin geriye dönük
izlenmesi için hizmet süreçlerine katilan birimlerin kayitlari ilgili tarihler baz
alinarak geriye dönük olarak incelenir. Hizmetin yerine getirilmesi, kullanilan
malzeme, sorumlu personel, hizmetin kontrolü ve kullanilan malzemenin girdi
kontrolüne kadar ulasilabilir.

Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemi geregi güvenli çalisma
ortaminin saglanmasi, kontrol ve takibi belirlenmis olan formlar ve check- listlerle
saglanmakta olup; ramak kala durumlari ya da herhangi bir tehlike-kazanin olusmasi
durumunda ISG Kurulu’nun raporlari paralelinde düzeltici-önleyici faaliyet
baslatilmaktadir.

3.2.7.5.4.Müsteri (Misafir) Mülkiyeti (ÇYS 4.4.6, ISG 4.4.6)

X Otel’de; kontrol altinda oldugu veya kullanildigi sürece müsteri (misafir)
mülkiyetine dikkat edilmektedir. Isletmemiz kullanim için saglanan ve misafir
mülkiyetine dahil olan her türlü ürün ve hizmeti korur ve güvenligini saglar. Misafir
odalarinda bulunan save boxlar, kendi mülkiyetinin muhafazasini saglamak üzere
misafirin hizmetine sunulmustur. Her save box için misafire özel sifre tanimlanmakta
olup, kimse tarafindan bilinmemektedir. Ayrica odalarimizda misafir mülkiyetinin
güvenligi, korunmasi ve kontrolü için kartli kapi sistemi gelistirilmis olup, odaya
kimin hangi saatte giris yaptigi tespit edilebilmekte ve olasi bir güvensizlik
durumunda aninda müdahale ile kontrolü saglanmaktadir. Misafir giris – çikislarinda,
misafir bavullari ile Bellboy’lar ilgilenir. Misafirin giris yaptigi esnada etiketlenen
bavullar, misafirin odasina çikartilir. Yine çikis esnasinda Bellboy tarafindan odadan
alinir ve misafir aracina tasinir. Bu arada bavullar ezilme ve çarpmaya maruz
kalmayacak sekilde bagaja yerlestirilir.
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Misafir araçlari misafirin kendisi ya da Bellboy tarafindan otoparka park
edilir. Araç anahtari misafire teslim edilir ya da Ön Büro’da bulunan anahtar
dolabina konur. Misafir araç anahtarini talep ettigi zaman isim konfirmasyonu ile
misafirin kendisine teslim edilir.

Herhangi bir misafir mülkü kaybolur, zarar görür veya kullanim için uygun
olmayan halde bulunursa, bu durum misafire bildirilir, Güvenlik sorusturmasi
yapilip, ilgili tutanak Güvenlik Departmani’nda ve doldurulan Kayip Esya Formu
Guest Relation’da muhafaza edilir. Konu KY.GV.PR.01 Güvenlik Prosedürü ve
KY.GR.PR.01 Guest Relation Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Müsteri tarafindan temin edilen mal ve/veya hizmetler ile malzeme giris
islemleri açisindan dogrudan tedarik edilen mallarla ayni sartlarda girdi kontrolüne
tabi tutulurlar. Yapilan kontrollerde ürün veya hizmetin üretim ve hizmet
faaliyetlerine ya da güvenli çalisma ortamina uygun olmadigi tespit edildiginde
durum Satis & Pazarlama Departmani’na sözlü/yazili olarak bildirilir. Ürün
“Uygunsuz Ürün” olarak degerlendirilir ve kullanima izin verilmez.

3.2.7.5.5. Ürünün Muhafazasi (ÇYS 4.4.6, ISG 4.4.6)

X Otel’de ürün kabulü, tasima, depolama,
Kalite, Çevre, Gida

koruma ve servis asamalari;

Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)

Yönetim Sistemleri sartlarina uygun olarak, ürünün hasar görmesini önleyecek
biçimde planlanir ve gerçeklestirilir. Ürünler özelliklerine uygun olarak soguk oda
veya depoda muhafaza edilir. Depo’ya kabul edilen gida maddeleri giris tarihi
belirtilen tarih etiketleriyle tanimlanir, diger malzemeler raflarda daha önceden gelen
malzemeler öne çekilerek sonradan gelen malzemeler raflarin arka kismina
istiflenerek ilk giren ilk çikar ilkesinden hareketle stoklanmis ürünün kontrollü
tüketimi saglanir. Depo’da bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri, bilgisayar
ortaminda yer alan stok listesinden takip edilmektedir. Hizmet asamasinda kullanilan
malzeme ve ekipmanlar, tanimlanip, depolanir ve korunur. Ürün ve hizmet
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asamasinda kullanilan malzemenin depo içerisindeki yerlesimi, Depo Yerlesim
Planlariyla kontrol edilir ve düzeni saglanir.

3.2.7.6.Izleme ve Ölçme Cihazlarinin Kontrolü (ÇYS 4.5.1., Gida Güvenligi
(HACCP) 5.7.4, ISG 4.5.1)

X Otel üretim ve test amaciyla kullanilan ölçüm cihazlar belirlenmistir.
Bunlardan ürün ve hizmet kalitesini, Çevre Yönetim Sistemini, Gida Güvenligi
Yönetim Sistemini ya da Is Sagligi-Güvenligi Sistemini etkileyebilecek ölçümlerde
kullanilan cihazlar kalibrasyon yada dogrulama islemine tabi tutulurlar.

Kalibrasyonlarin

takibi

yillik

kalibrasyon

planiyla

yapilmaktadir.

Isletmemizde ölçümlerde geçerli sonuçlari saglamak üzere, akredite olan dis
kalibrasyon firmalari tarafindan, belirli araliklarla uluslararasi ve ulusal standartlara
izlenebilirligi olan cihazlarla kalibre edilerek etiketlenmis ölçüm cihazlari
bulunmakta olup, bu cihazlar esas alinarak kalibrasyon egitimi almis teknik
personelimiz tarafindan diger ölçüm cihazlarimizin dahili kalibrasyonlari yada
dogrulamalari yapilmakta ve islemler kayit altina alinmaktadir.

Ölçüm cihazlari kalibrasyonlarinin bozulmamasi için uygun ortamlarda
korunmaktadir. Ölçme ve izlemenin sartlara uygun olarak gerçeklesmesini saglamak
üzere kalibrasyon detaylari KY.TK.PR.01 Teknik Servis Prosedürü’nde yer
almaktadir.

3.2.8.Ölçme, Analiz ve Iyilestirme (ÇYS 4.5, ISG 4.5)

Kurulus bu maddede ölçme ve iyilestirme metotlarinda bahsetmekte olup
yöntemlerini ve iyilestirme alanlarini alt basliklarda tanimlamaktadir.
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3.2.8.1.Genel (ÇYS 4.5.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4., 5.5., 56, ISG 4.5.1)

X Otel; ürün ve hizmet uygunlugunu göstermek, Kalite, Çevre, Gida
Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemlerinin
uygunlugunu saglamak ve bu dört yönetim sisteminin etkinligini sürekli iyilestirmek
için ölçme, analiz ve iyilestirme çalismalarini, istatistiksel teknikler de dahil olmak
üzere, gerekli görülen ve uygulanabilir metotlari ve süreç planlarini tayin etmis ve
bunlarin genisletilmis kullanimi tüm birimlerde saglanmistir.

Ihtiyaçlarinin tespiti belirlenmis olan operasyonel prosesler üzerinde izlemeölçmeyi ve veri analizini uygulamak, sonuçlarindan istifade ederek gerektiginde
düzeltici-önleyici faaliyetlerin baslatilmasi saglanarak Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri’nin sürekli
iyilestirilmesini saglamaktadir.

X Otel, Çevre ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemlerinin
etkinligi, çevresel ve güvenli çalisma ortami hedeflerine ulasabilme amaciyla tüm
faaliyetleri kontrol altinda tutmaktadir. Kontrol faaliyetleri, kaynak kullanimi, çevre
etkilerini, tehlike - kaza risklerini, proses sartlarini içerecek sekilde hazirlanmistir.

Yürütülen ölçme ve izleme faaliyetleri KY.YT.PR.07 Izleme - Ölçme
Prosedürü’nde detaylandirilmistir. Çevre Yönetim Programlari, ISG Yönetim
Programlari, kontrol kriterleri, kabul kriteri, kontrol talimati ve ölçüm ve cihazlari
belirlenmistir.

Minimum mevzuat ve yönetmeliklerin istedigi izleme ve ölçmeler yapilir.
Çevre ve ISG Yönetim Programlarinda belirtilen kontroller ile ilgili olarak
belirlenmis olan kabul kriterleri ilgili mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen limit
degerler dikkate alinarak tespit edilmistir.
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3.2.8.2.Izleme – Ölçme (ÇYS 4.5.1, ISG 4.5.1)

Kurulus bu maddede müsteri memnuniyeti ile ilgili bilgiler ve ölçümler,
kurulus içerisinde planli araliklarla gerçeklestirilen iç tetkikler, proseslerinin
izlenmesi ve ürün/hizmetinin ölçülmesini anlatmaktadir.

3.2.8.2.1.Müsteri (Misafir) Memnuniyeti (ÇYS 4.5.1, ISG 4.5.1)

X Otel’de Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri’nin performansinin ölçülmesi maksadiyla; dört
yönetim sisteminin ortak hedeflerinin gerçeklestirilebilmesi, proses performans
parametrelerine yönelik hedeflerin saglanabilmesi ve misafir sartlarinin yeterli
seviyede karsilanip karsilanmadigi hakkindaki misafir algilamalari, misafir
memnuniyeti anketleri ve Günlük Anket Raporlari’nda yer alan sözlü misafir
bildirimleri yardimiyla yürütülmektedir.

Isletmemize misafirler tarafindan ulastirilan yazili sikayetler ile ilgili Guest
Relation tarafindan ilk degerlendirme yapilir ve ilgili yönetim temsilciligine, sikayeti
göndererek

belirlenen

zamanda

cevaplandirilmasi

saglanir.

Gerek

misafir

memnuniyeti anket sonuçlari, gerekse Günlük Anket Raporlari’nda yer alan sözlü
misafir bildirimleri, sikayet konulari ile ilgili gereken aksiyonlar ve düzeltici/önleyici
faaliyetler yardimiyla ilgili proseslere yansitilarak, memnuniyetsizligin yada
sikayetin tekrarinin önlenmesi hedeflenmektedir. Ilgili konu KY.GR.PR.01 Guest
Relation Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

3.2.8.2.2.Iç Tetkik (ÇYS 4.5.4., Gida Güvenligi (HACCP) 5.8.3. a), ISG 4.5.4 )

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri’nin; planlanan düzenlemelere, bu standardin sartlarina ve Silence
Beach Resort tarafindan olusturulan entegre olmus dört yönetim sistemi sartlarina

137

uygunlugunun, uygulamanin etkin olarak sürdürüldügünün belirlenmesi için her dört
yönetim sistemi için yilda iki kez olmak üzere iç tetkikler yapilmaktadir. Bu
faaliyetler KY.YT.PR.03 Iç Tetkik Prosedürü’ne göre gerçeklestirilmektedir. Iç
Tetkik planlanmasi, uygulanmasi ve üst yönetime raporlanmasi Kalite Yönetim
Temsilciligi’nin sorumlulugundadir. Iç Tetkik Prosedürü, tetkiklerin planlanmasi ve
yapilmasi için gerekli sorumluluk ve sartlari, sonuçlarin kaydedilmesini ve yönetime
raporlanmasini kapsamaktadir.

Tetkikler planlanirken geçmis tetkik sonuçlari, tetkik edilecek alanlarin ve
proseslerin önemi dikkate alinmaktadir. Iç Tetkik Plani’nda tetkiklerin zamani,
süresi,

tetkik edilecek birimler ve tetkikçiler belirtilir, Tetkikçiler kendi islerini

tetkik

etmeyecek,

objektifligini

ve

tarafsizligini

bozmayacak

sekilde

planlanmaktadir.

X Otel ’de tetkikçi havuzu Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) veIs
Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri konusunda tetkikçi egitimi almis
personelden olusur. Her denetçi, egitimini almis oldugu yönetim sisteminin tetkik
etmekle görevlendirilir. Tetkik sirasinda varsa uygunsuzluklar Tetkik (Uygunsuzluk)
Raporu’na kaydedilmekte ve denetlenen departman yöneticisinin dikkatine
sunulmaktadir. Düzeltici faaliyetlerin zamaninda gerçeklestirilmesi denetlenen
departmanin yönetimi tarafindan saglanip, düzenlenen rapor yazilmakta ve dagitimi
saglanmaktadir. Takip tetkikleri düzeltici faaliyet uygulamalarinin dogrulanmasini ve
sonuçlarin Takip Tetkiki raporlanmasini içermektedir.

3.2.8.2.3.Proseslerin Izlenmesi ve Ölçülmesi (ÇYS 4.5.1., Gida Güvenligi
(HACCP) 5.5., 5.6, ISG 4.5.1)

X Otel’de Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi için proseslerin
planlanmis sonuçlara ulasma yetenegi takip edilmektedir. Planlanmis sonuçlar
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basarilamadiginda proseslere müdahale edilerek istenen sonuçlarin saglanmasi için
gerektiginde düzeltici/önleyici faaliyetler baslatilir.

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri kapsaminda her bir proses için süreç planlarinda proses
performans parametreleri tanimlanmistir. Bunlar ilgili birimler tarafindan aylik
olarak sonuçlari raporlanmakta ve kalite toplantilarinda ele alinmaktadir.

Proseslerin performansina yönelik takipler Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP)

ve

Is

Sagligi-Güvenligi

(OHSAS)

Yönetim

Sistemleri

sürekli

iyilestirilmesini saglamak için önemli yer teskil etmektedir.

3.2.8.2.4.Ürün Ve Hizmetlerin Izlenmesi ve Ölçülmesi (ÇYS 4.5.1., Gida
Güvenligi (HACCP) 5.5., 5.6, ISG 4.5.1)

X Otel’de ürün ve hizmet sartlarinin yerine getirildigini dogrulamak için ürün
ve hizmet özelliklerini izlemekte ve ölçmektedir. Bu dogrulama ürün ve hizmet
gerçeklestirme prosesinin uygun asamalarinda planlanan düzenlemelere göre
yapilmaktadir.

Proses esnasindaki kontroller, üretim ve hizmet proseslerindeki prosedürler,
talimatlar, HACCP ve ISG Planlari çerçevesinde yapilmaktadir. Ürün ve hizmet
sunumu sonrasi kontroller ise ürün ve hizmet sürecinde yer alanlari ve kontrol
edenleri kapsar. Sunuma çikan ürün, HACCP Plani (son muayene ve deneyler için)
çerçevesinde, hizmet ise Kalite, Çevre ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim
Sistemleri kapsaminda kontrollere tabi tutulur. Kontrolleri tamamlanmayan
ürün/hizmet misafire sunulmaz. Üretim sonrasi yapilan kontroller ve kabul
kriterlerinin uygunlugu ile ilgili kayitlar muhafaza edilir.

X Otel ’de proseslerin, Gida Güvenligi (HACCP), Çevre ve Is SagligiGüvenligi (OHSAS ) Yönetim Sistemleri faaliyetlerinin, ürün ve hizmetin ölçülmesi
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ile ilgili olarak KY.YT.PR.07 Izleme Ve Ölçme Prosedürü dokümante edilmis ve
uygulanmaktadir.

3.2.8.3.Uygun Olmayan Ürün Ve Hizmetin Kontrolü (ÇYS 4.5.2., 4.4.7., Gida
Güvenligi (HACCP) 5.5.5., 5.7.2., 5.7.3, ISG 4.5.2.)

X Otel’de Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemlerine uygun olarak belirlenen sartlara uymayan ürün ve
hizmetin kontrolü, tanimlanmasi ve telafisi ile ilgili sorumluluk ve yetkilendirme
tanimlanmis ve KY.YT.PR.04 Uygun Olmayan Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü
Prosedürü’nde detaylandirilmistir.

Kalite, Çevre ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri
kapsaminda uygulanan faaliyetler ile ilgili olarak; hizmetin üretildigi an tüketilmesi
sebebi ile misafire sunumundan sonra olabilecek uygunsuzluklar kayit altina
alinmaktadir. Uygun olmayan hizmet, tespit edilen uygunsuzlugu gidermek için
tedbir alinmasi yolu ile hizmetin planlanan özelliklere uygun olmadigi durumlarda
ele alinir.

Uygunsuzluklarin yapisi ve uygunsuzluklardan sonra alinan takip tedbirlerine
ait kayitlar, yasal sartlar, çevre ve is hukuku mevzuatlarina bagli olarak alinan
izinlerin kayitlari da dahil olmak üzere muhafaza edilir. Uygun olmayan hizmet
düzeltilemeyeceginden ilgili prosedür kapsaminda uygunsuzlugun telafi edilmesi ve
misafir memnuniyetinin saglanmasi için tedbirler alinip, kayitlara islenmektedir.

Gida Güvenligi(HACCP) Yönetim Sistemi çerçevesinde, her bir kritik kontrol
noktasi için izleme sonucu, kritik noktalardan her hangi birinin kritik sinirlardan
saptigi gözlendiginde uygulanacak düzeltici faaliyetler belirlenmis ve dokümante
edilmislerdir. Uygun olmayan ürünün kontrolü ve/veya atilmasi, uygunsuzlugun
derecesine bagli olarak, baska amaçlar ile kullanilabilir, yeniden islenebilir veya
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tamamen imha edilebilir. Her türlü uygunsuzlukta hemen risk analizi yapilir ve
gereken önlemler alinir.

X Otel bünyesinde acil durumlar, standart islemlerden farkli hale gelebilecek
olaylarin önlenmesi amaciyla yapilacak faaliyetler veya önlenemedigi durumda
etkilerini minimize edecek faaliyetler ÇO.YT.PR.03 Acil Durumlar Prosedürü’nde
detayli olarak tanimlanmistir. Bu prosedürde muhtemel acil durumlar asagidaki
sekillerde tanimlanmistir;

A . Yangin çikmasi, patlama olmasi, insan sagligini ve çevreyi etkileyecek koku ve
duman olusmasi gibi kontrolsüz durumlari içermektedir.
B . Çevre ve insan sagligini etkileyecek kimyasal maddelerin dökülmesi veya
sizmasi gibi kontrolsüz durumlari içermektedir.
C . Deprem,sel,yildirim çarpmasi gibi insan yasamini ve çevreyi tehlikeye sokacak
kontrol edilemeyen durumlari içerir.
D. Is Kazasi: Ölüme, hastaliga, yaralanmaya, hasara ve diger kayiplara sebebiyet
veren istenmeyen olaylari içermektedir.

Kontrolsüz Desarj
Kontrolsüz Emisyon
Kaza, Yaralanma
Zehirli, Zararli Malzeme Dökülmesi
Gürültü Limit Degerlerinin Asilmasi Durumunda
Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Degerlendirmesi
Yasanmis Acil Durum, Kaza ya da Olaylara Iliskin Deneyimler
Benzer Kuruluslarin Önceki Kaza, Olay ya da Acil Durum Deneyimleri

Bu kapsamda yer alan durumlar için tatbikatlar gerçeklestirilmektedir.
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3.2.8.4.Veri Analizi (ÇYS 4.5.1., Gida Güvenligi (HACCP) 5.4., 5.6.1., 5.8.1, ISG
4.5.1 )

X Otel’de Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemlerinin etkinligini ve uygunlugunu göstermek ve entegre
olmus

dört

sistemin

etkinliklerinin

sürekli

iyilestirilmesinin

nerelerde

yapilabilecegini degerlendirmek için uygun verileri belirleyip, toplamakta ve analiz
etmektedir. Bu analiz, izleme-ölçme sonuçlari ve diger ilgili kaynaklardan çikan
verileri kapsamaktadir. Veri analizi, misafir memnuniyeti, ürün, hizmet ve çalisma
ortaminin ilgili sartlara uygunlugu, önleyici faaliyet için firsatlar da dahil olmak
üzere proseslerin ve hizmetlerin özellikleri, egilimleri ve tedarikçileri kapsamaktadir.
Bu kapsamda tesisimizde histogram, pareto analizi, balik kilçigi ve trend analizi
istatistiksel yöntemleri kullanilmaktadir.

3.2.8.5.Iyilestirme (ÇYS 4.2, ISG 4.2)

Kurulus ürün/hizmetinin sürekli iyilesmesi için gerekli bilgileri, kurulus
içerisinde yapilmasi dösünülen düzeltici ve önleyici faaliyetleri bu maddenin altinda
yorumlamistir.

3.2.8.5.1.Sürekli Iyilestirme (ÇYS 4.3.4., Gida Güvenligi (HACCP) 5.8.1., 5.8.2,
ISG 4.3.4)

X Otel’de sürekli iyilestirme ana prensip olarak kabul edilmistir. Bu
kapsamda Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi
(OHSAS) Yönetim Sistemleri ortak politikasini, entegre olmus dört sistem ile ilgili
hedeflerini, tetkik sonuçlarini, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve
yönetimin gözden geçirilmesi yolu ile bu dört sistemin etkinligini sürekli
iyilestirmektedir.
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3.2.8.5.2.Düzeltici Faaliyet (ÇYS 4.5.2., Gida Güvenligi (HACCP) 5.5.5., 5.8.1.,
5.8.2, ISG 4.5.2)

X Otel’de saptanan uygunsuzluklarin nedenlerinin belirlenmesi ve tekrarinin
engellenmesi amaci ile KY.YT.PR.05 Düzeltici Faaliyet Prosedüründe belirtildigi
sekilde

düzeltici

faaliyet

uygulanmaktadir.

Uygulanan

düzeltici

faaliyetler

karsilasilan uygunsuzluklarin etkileri ile birebir örtüsmelidir.

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemleri kapsaminda yürütülen faaliyetler ile ilgili tespit edilen
aksakliklarda; misafir sikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzluklarin gözden
geçirilmekte, nedenleri belirlenmekte, uygunsuzluklarin tekrarini önlemek için
alinacak tedbirler tespit edilmekte ve gerçeklestirilmesi saglanmakta olup, sonuçlar
ile ilgili kayitlari tutulmakta ve alinan düzeltici tedbirler gözden geçirilmektedir.

Düzeltici faaliyetlerden kaynaklanan doküman degisiklikleri KY.YT.PR.01
Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü ’ne göre yapilir.

Ürün, hizmet ve güvenli çalisma ortami; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi
(HACCP) ve Is Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleri ile ilgili
uygunsuzluklarin nedenleri, ilgili departman tarafindan arastirilir ve sonuçlar
kaydedilir. Bunlari düzeltmek için gerekli düzeltici faaliyetler belirlenir ve etkin
sekilde uygulamalari saglanir. Alinan düzeltici faaliyetlerin gerçeklestirildigi ve
etkinligi ilgili departman yöneticisi ve ilgili sistem Yönetim Temsilcisi tarafindan
kontrol edilir.

Misafir

sikâyetlerinden

kaynaklanan

düzeltici

faaliyetler

“Düzeltici

Faaliyetler Prosedürü” ne göre; Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is
Sagligi-Güvenligi (OHSAS) Yöne tim Sistemleriyle ilgili uygunsuzluklar ve düzeltici
faaliyet istekleri “Iç Tetkik Prosedürü”ne göre islem görür.
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Çevre ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleriyle ilgili
uygunsuzluklarin nedenleri, ilgili departman tarafindan arastirilir ve sonuçlar
kaydedilir. Bunlari gidermek için gerekli düzeltici faaliyetler belirlenir ve etkin
sekilde uygulamalari saglanir. Alinan düzeltici faaliyetlerin gerçeklestirildigi ve
etkinligi ilgili departman yöneticisi tarafindan kontrol edilir.

3.2.8.5.3.Önleyici Faaliyetler (ÇYS 4.5.2., Gida Güvenligi (HACCP) 5.8.1., 5.8.2,
ISG 4.5.2)

X Otel’de, olusmasini önlemek amaci ile potansiyel uygunsuzluklarin
nedenlerini ortadan kaldirmak için KY.YT.PR.06 Önleyici Faaliyetler Prosedürü’ne
uygun önleyici faaliyetler uygulanmaktadir. Olasi uygunsuzluklarin ve nedenlerinin
belirlenmesi,

uygunsuzluklarin

tekrarini

önlemek

için

gerekli

tedbirlerin

degerlendirilmesi ve uygulanmasi, alinan tedbirlerin sonuçlarinin kayit edilmesi ve
gözden geçirilmesi için gerekli sartlar önleyici faaliyetler, prosedürde tanimlanmis ve
uygulanmaktadir.

Kalite, Çevre, Gida Güvenligi (HACCP) ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS)
Yönetim Sistemlerinde olasi uygunsuzluk nedenlerinin belirlenmesi, analiz ve
ortadan kaldirilmasi tüm çalisanlarin sorumlulugundadir. Önleyici faaliyet gerektiren
problemlerle ugrasmak için gerekli faaliyetler belirlenir, kayit altina alinir, uygulanir
ve etkinligi kontrol edilir. Yapilan ve/veya planlanan faaliyetler ile ilgili bilgiler
Departman Yöneticileri ve/veya ilgili Sistem Yönetim Temsilcisi tarafindan Yönetim
Gözden Geçirme veya Kalite Toplantilarinda üst yönetime sunulur.

Çevre ve Is Sagligi- Güvenligi (OHSAS) Yönetim Sistemleriyle ilgili
potansiyel uygunsuzluklarin nedenleri, ilgili departman tarafindan arastirilir ve
sonuçlar kaydedilir. Bunlari gidermek için gerekli önleyici faaliyetler belirlenir ve
etkin sekilde uygulamalari saglanir. Alinan önleyici faaliyetlerin gerçeklestirildigi ve
etkinligi ilgili departman yöneticisi tarafindan kontrol edilir.
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3.3. Entegrasyon Bulgulari

Görüldügü gibi TS EN ISO 9001:2000 standardi temel alinarak diger üç
Standard maddeleri TS EN ISO 9001:2000 maddeleri ile eslestirilerek tek bir el
kitabi ile dört sistem birlestirilerek yorumlanmistir. Bu dört standardin entegrasyonu
incelenmesi ile ortaya çikan bulgular ve

X Otel yetkilileri ile yapilan yüz yüze

görüsme neticeleri sunlardir;.

Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi dokümantasyon sisteminde bir bütünlük
saglamistir.

Yönetim sistemlerinde uygulanan dokümantasyonda (ISO 9001: madde 4.2.14.2.2.-4.2.3., ISO 14001: madde 4.4.4.-4.4.5., OHSAS 18001: madde 4.4.4.-4.4.5,
HACCP TS 13001: madde 5.3.) dokümanlari bir hazirlayan ve bir onaylayan bölümü
yer almaktadir. Ancak, Entegre Yönetim Sistemi ile dört farkli hazirlayan onaylayan
yerine tek bir hazirlayan ve onaylayan olmasi saglanmistir. Entegre Yönetim
Sistemi’nde, tek bir doküman dagitimi uygulanarak dokümantasyon sistemi
hafifletilmistir. Entegre Yönetim Sistemi’nin yararlarindan birisi de doküman
kodlamasina getirdigi sadeliktir. Yukarida bahsedilen yönetim sistemlerinde
uygulanan dört farkli doküman kodlamasi yerine tek bir islemle kodlama yapilmakta,
böylece kavram karmasasi önlenmektedir. Diger taraftan Entegre Yönetim
Sistemi’nde, bahse konu yönetim sistemlerinde uygulananlarin aksine, dis kaynakli
dokümanlarin güncelliginin takip edilmesi tek bir takip sistemiyle çözümlenmistir.
Buna bagli olarak Entegre Yönetim Sistemi, tek bir doküman ana listesi tutulmasini
öngörmüs

ve

böylece

dokümanlarin

güncelligi

ve

revizyonunun

takibini

basitlestirmistir. Bu sistemde yürürlükten kalkan dokümanlar her bir sistem için ayri
ayri saklanmamakta, tek bir yerde saklanarak güncel revizyonu kolaylikla takip
edilmektedir.
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Entegre Yönetim Sistemi’nde, yönetim sistemlerinin aksine, ortak bir el kitabi
olusturulmakta ve böylece isletme çalisanlarinin tamaminin sistem hakkinda bilgi
sahibi olmasi saglanmaktadir.

Entegre Yönetim Sistemi prosedür yaziliminda da sadelik getirmis, sistemi
gereksiz bürokrasi ve hantal bir yapidan kurtarmistir. Ayrica, sistem içerisinde yer
alan kisilerin sistemi kolaylikla anlayabilmesi saglanmis ve bu sistemi benimseme
süreci hizlanmistir. ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP Yönetim
Sistemleri’nin asagida yer alan ve her birisi ayri ayri hazirlanan prosedürleri Entegre
Yönetim Sistemi’nde bir bütünlük tasimaktadir. Örnegin kayitlar yukarida yer alan
dört sistem içinde tek bir prosedür çatisi altinda toplanmistir.

ISO 9000: doküman, kayit, tetkik, uygun olmayan ürün, düzeltici faaliyet ve
önleyici faaliyet
ISO 14000: çevre politikasi, çevre boyutlari, görev yetki ve sorumluluklar,
egitim, iletisim, dokümantasyon, tatbikatlar, izleme ölçme, riayetsizlik, kayitlar ve
tetkik
OHSAS 18000: OHSAS politikasi, risk analizi, roller görevler, egitim,
haberlesme, dokümantasyon, tatbikatlar, izleme ölçme, riayetsizlik, kayitlar,
tetkiklerdir.
HACCP: bildirme ve geri çagirma, kayitlar, dokümantasyon, uygun olmayan
ürün, iletisim

Entegre Yönetim Sistemi’nde Kalite El Kitabi tüm sistemleri içerecek sekilde
kapsami genis olan tek bir kitaptan mütesekkildir. Ayrica, Entegre Yönetim
Sistemi’nde kullanilan iç kaynakli doküman listesi, dis kaynakli doküman listesi,
kayitlar saklama süreleri listesi, doküman dagitim listesi, doküman degisiklik ve
revizyon formu, yeni doküman istek formu, doküman dagitim formu, belgelendirme
kurulusuna yapilan doküman dagitim formu, doküman kodlama tablosu, doküman
izleme formu, vb. dokümanlar ortak bir doküman olarak bir bütünlük tasimaktadir.
Entegre Yönetim Sistemi’nde kullanilan dokümanlarda saglanan bütünlük politika
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olusumuna da yansimaktadir. Entegre Yönetim Sistemi’ndeki politika olusumunu
degerlendirdigimizde, Entegre Yönetim Sistemi politikasinin yönetim sistemlerinin
her bir sistem için farkli bir politikayi öngören ve politika anlayisi birbirinden
farklilik gösteren politika alt maddelerinin (ISO 9001: madde 5.3., ISO 14001:
madde 4.2., OHSAS 18001 madde 4.2., HACCP TS 13001 madde 5.1.1.) aksine bir
bütünlük tasidigini görmekteyiz. Yönetim sistemlerinin politika anlayislarini
inceledigimizde; ISO 9000 ve OHSAS 18000 gibi yönetim sistemlerinin politika
olusumunda asgari sartlar göz önüne alinirken, HACCP gibi yönetim sisteminin
politika olusumunda asgari sartlarin yer almadigini, sadece politika hazirlanmasinin
öngörüldügünü gözlemlemekteyiz. Ayrica, bazi yönetim sistemlerinin (ISO 9000,
OHSAS 18000) politika olustururken ortak kavramlari kullandigini görmekteyiz,
örnegin sürekli gelisme ve taahhüdün yer almasi gibi. Söz konusu yönetim
sistemlerinin politika olusumunda ortak yanlari bulunmaktadir. Bu sistemlerin
tümünde

politikanin

üst

yönetim

tarafindan

onaylanmasinin,

yazili

hale

getirilmesinin, politikalarin belli bir süreyle gözden geçirilmesinin, yönetimin
gözden geçirmelerinde görüsülmesinin talep edilmesi ortak yönleri olusturmaktadir.
Örnek isletmede politika ortak hale getirilmis, tüm sistemleri içeren tek bir politika
hazirlanmistir. Bu politikada çevre, is sagligi, kalite ve gida güvenligi tek
dokümanda gösterilmis, böylece çalisanlarin politikayi kolayca kavramasi saglanmis
ve

benimseme

süreci

hizlanmistir.

Isletme

politikasi

olusturma

sürecinde

dokümantasyon sisteminde de bütünlesmeye gidilmis, yönetim sistemlerinin politika
ile ilgili prosedürleri (OHSAS politikasi prosedürü, çevre politikasi prosedürü,
HACCP politikasi prosedürü ve ISO 9000 kalite politikasi) ve formlari (OHSAS
politikasi öneri formu, çevre politikasi öneri formu, kalite politikasi degisiklikleri
öneri formu ve HACCP politikasi öneri formu) tek bir doküman haline getirilmistir.

Entegre Yönetim Sistemi’nde uygulanan arsiv sistemi de bir bütünlük
tasimaktadir. Yönetim sistemlerinin arsiv ile ilgili maddelerini (ISO 9001:madde
4.2.2., ISO 14001:madde 4.5.3., OHSAS 18001 madde 4.5.3., HACCP TS 13001
madde 5.7.1. ) tahlil ettigimizde, her sistem için ayri bir arsivin kurulmasinin zor bir
islem oldugu açikça görülmektedir. Kayitlarin tasnifi, saklama süreleri, imha süreci
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gibi konularda bir bütünlük bulunmamaktadir. Entegre Yönetim Sistemi ile tüm bu
sikintilar giderilmis, entegre bir arsiv düzeni kurulmus arsiv için kullanilan
dokümanlarda bir bir birliktelik saglanmistir. Örnegin kalite dokümanlari saklama
süreleri listesi, çevre dokümanlari saklama süreleri listesi, OHSAS dokümanlari
saklama süreleri listesi ve HACCP dokümanlari saklama süreleri listesi dokümanlari
yerine ortak bir kayit saklama süreleri listesi ve çevre dokümanlari imha formu,
OHSAS dokümanlari imha formu, kalite dokümanlari imha formu ve HACCP
dokümanlari imha formu yerine tek bir imha formu olusturulmustur.

Entegre Yönetim Sistemi’nin getirdigi yeniliklerden bir digeri de Düzeltici ve
Önleyici Faaliyetlerde sagladigi bütünlesmedir. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerde
yasanan en büyük sorun faaliyetin düzeltici mi yoksa önleyici mi oldugunun
belirlenmesidir. Bu faaliyette yasanan diger bir sorun ise faaliyetin hangi sistem için
uygulanacagi noktasindadir. Örnegin, yag analizinin eksikligi üzerine baslatilan bir
DÖF’ün ürün kalitesine etkisinden dolayi kalite sistemini ilgilendirdigi, ürün gida
güvenligine etkisinden dolayi HACCP sistemini ilgilendirdigi ve çevreye verdigi
zarardan dolayi çevre yönetim sistemini ilgilendirdigi noktasinda bir karmasiklik
görülmektedir. Entegre Yönetim Sistemi tüm karmasikliklari çözümlemis ve tüm
yönetim sistemlerini tek bir DÖF’te belirtmistir. Örnek isletmede de görüldügü gibi,
Entegre Yönetim Sistemi ile farkli yönetim sistemleri için tek bir DÖF uygulamasina
geçilmis ve böylece isletme çalisanlarinin DÖF’ü izlemeleri kolaylasmis ve
faaliyetin tamamlanma süreci hizlanmistir.

Entegre Yönetim Sistemi uygulanan isletmede Yönetim Sistemlerinin DÖF
için kullandigi dokümantasyon sisteminde de bütünlesmeye gidilmistir. ISO 9000
sisteminde kullanilan düzeltici faaliyet formu, önleyici faaliyet formu, ISO 14000
sisteminde kullanilan riayetsizlik, düzeltici önleyici faaliyet formu, OHSAS
18000’de kullanilan kaza düzeltici faaliyet formu ve HACCP’te kullanilan düzeltici
önleyici faaliyet formu birlestirilerek tek bir düzeltici önleyici faaliyet formu
olusturulmustur. Ayrica, DÖF’ün izlenmesi amaciyla olusturulan izleme ve takip
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formlarinda da birliktelik saglanarak tek bir form olusturulmus ve böylece DÖF’ün
takibinde kolaylik saglanmistir.

Entegre Yönetim Sistemi kalite hedeflerinde de bütünlesmeyi getirmis, tüm
hedefler tek bir dokümanla yazili hale getirilmis, kalite politikasiyla hedeflerin
tutarliligi saglanmis, vizyon ve misyonun etkinligi arttirilmistir. Kalite hedeflerinde
saglanan bütünlesme çalisanlara yansimistir. Çalisanlarin hedefleri daha iyi anlayip
kavramalari kolaylasmis ve böylece hedeflere ulasmada büyük bir adim atilmistir.
Yönetim sistemlerinin kalite hedefi ile ilgili standartta yer alan maddelerini (ISO
9001: madde 5.4.1., ISO 14001: madde 4.3.3.-4.3.4., OHSAS 18001 madde 4.3.34.3.4., HACCP TS 13001 madde---) inceledigimizde, bu sistemlerin tümünde
hedeflerin belirlenmesinin sart kosuldugunu ve hedeflerle ilgili sorumluluklarin
belirlenmesi gerektigini görmekteyiz. OHSAS

ve çevre yönetim sistemini

digerlerinden ayiran özellik ise bu sistemlerde bir aksiyon planinin olusturulmasi
gerekliligidir. HACCP disinda tüm sistemlerde hedeflerin belirlenmesi, izlenmesi
gerekmektedir. Bu durum, isletmeler için büyük bir zaman kaybina yol açmakta ve
maliyeti arttirmaktadir. Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi ile tüm bu sorunlar
giderilmis, ortak bir hedef sistemi gelistirilmistir. Ayrica, hedeflerin gerçeklestirilme
sürecindeki sorumluluklar, termin ve kaynaklar tek bir sistem altinda toplanmis ve bu
bütünlesme hedeflerle ilgili dokümantasyon yazilimina da yansimistir. Örnegin
isletmede belirlenen kalite hedefleri, çevre hedefleri ve OHSAS hedefleri
bütünleserek isletme hedefleri olarak tek bir dokümanda yazili hale getirilmistir.

Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi ile birlikte iç tetkik sayisinda azalmaya
gidilmis, böylece çalisanlarin zaman kaybi önlenmis ve mesailerinin iç tetkik yerine
baska alanlara kanalize edilmesiyle verimlilikte artis kaydedilmistir.

Entegre Yönetim Sistemi’nin iç tetkik uygulamasini yönetim sistemlerinin iç
tetkik uygulamalari (ISO 9001: madde 8.2.2., ISO 14001: madde 4.5.4., OHSAS
18001 madde 4.5.4., HACCP TS 13001 madde 8.5.2.-8.5.3.) ile kiyasladigimizda,
Entegre Yönetim Sistemi’nde tetkik sürelerinde ve düzenlenen rapor sayilarinda
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büyük bir azalmanin meydana geldigini görmekteyiz. Entegre Yönetim Sistemi ile
birlikte iç tetkik dokümantasyon yazilimi da sadelesmistir. Iç tetkik raporlari tek bir
formatta düzenlenmis ve tetkik izleme kütügü tek bir forma dönüstürülmüstür.

Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi ile yönetim sistemlerinin mihenk tasi
olan yönetimin gözden geçirme toplantilarinda da bir düzenlemeye gidildigi göze
çarpmaktadir.

Yönetim sistemlerinde uygulanan (ISO 9001: madde 5.6.1-5.6.2.-5.6.3., ISO
14001: madde 4.6., OHSAS 18001 madde 4.6., HACCP TS 13001 madde 5.1.3.) üst
yönetimin belirli periyotlarla gerçeklestirdigi yönetimin gözden geçirme toplantilari,
her sistem için ayri ayri düzenlendiginden büyük bir zaman kaybina yol açmaktadir.
Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi ile birlikte toplanti sayisi azalmis ve böylece
üst yönetimin zaman kaybi önlenmistir.Entegre Yönetim Sistemi, yönetimin gözden
geçirme toplantilari için düzenlenen dokümantasyon sisteminde de yenilikler
getirmistir. Her bir yönetim sistemi için ayri ayri düzenlenen rapor tek bir raporda
birlestirilmis ve bazi formlarin kullanimi azalmistir. Örnegin, toplanti çagri formu ve
toplanti gündem formu,vb. Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi ile birlikte
yönetimin gözden geçirme toplantilari daha etkin ve verimli hale dönüsmüstür.

Yukaridaki bilgilerin isigi altinda, Entegre Yönetim Sistemi uygulamalari ile
birlikte yönetim sistemlerinde uygulanan dokümantasyonda büyük bir sadelesmenin
oldugunu görmekteyiz. Bu entegre ve yalin sistemin uygulanmasi, isletmelerde
büyük bir zaman tasarrufuna yol açmis, kaynaklarin daha rasyonel bir sekilde
kullanilmasini saglamis ve çalisanlarin sisteme daha fazla katilimini saglayarak
verimliligi arttirmistir.

TSE Dört Sistem

Bas Tetkik Görevlileri ile yapilan mülakat neticesinde

asagida verilen sonuçlara ulasilmistir:
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Entegre Yönetim Sistemini uygulayan isletmede dis tetkik sayisinda bir
azalma meydana gelmistir. Yönetim sistemlerinin uygulanmasi sonucunda yilda 4
defa dis tetkik gerçeklestirilen isletmede, entegre yönetim sistemine geçisle birlikte
tek bir bütünsel tetkik gerçeklestirilmistir. Entegre Yönetim Sistemi uygulamasi
sonucu yapilan tek bir dis tetkik ile isletmede zaman kaybi büyük ölçüde önlenmis ve
bu durum dogal olarak isletme açisindan maliyeti azaltmistir. Entegre Yönetim
Sistemi’ne geçisle birlikte isletmenin Belgelendirme Kurulusu’na dis tetkik için
yaptigi ödemelerde de büyük bir düsüs yasanmistir. Isletmenin Belgelendirme
Kurulusuna tetkikçi/gün temel alinarak yaptigi ödeme gözönüne alindiginda, tetkikçi
ve tetkik günü üçte bir oraninda azalma göstermistir. Bahse konu tetkiklerin her sene
yapildigi dikkate alinirsa, Entegre Yönetim Sistemi sayesinde isletmelerin %40
oraninda kazanç sagladigi açikça görülmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi’ne geçisle birlikte isletme üst yönetimi ve
çalisanlarinin motivasyonlarinin en üst düzeye çiktigi ve verimliliklerinin büyük
ölçüde arttigi sonucuna varmaktayiz. Bu bütünsel sistemin uygulanmasi sonucu,
yönetim sistemlerinin birbirinden bagimsiz olan yapisi ve birbirleriyle olan rekabeti
sonucu ortaya çikan uyumsuzluk giderilmis ve ahenk saglanmistir.
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4. BÖLÜM
SONUÇ ve ÖNERILER

Ülkemizin Avrupa Birligi’ne tam üyelik için çaba sarf ettigi bu dönemde iç
ve dis piyasalarda basarili olmak, birlige üye olan veya
firmalarla

olmayan ülkelerdeki

rekabet etmek isteyen kuruluslarin büyük degisim ve gelisime ihtiyaci

vardir. Ülkemizde,

10-15 yil önce yönetim sistemlerini uygulamaya baslayan

kurulus sayisi bugün on binlerle ifade edilmektedir. Bu sayi yönetim sistemlerinin
kuruluslara kattigi faydalar nedeni ile

her geçen gün artmaya devam etmektedir.

Küresellesme sürecinde dünyanin her hangi bir ülkesinde faaliyet gösteren bir
kurulus, istedigi ülkenin pazarina girip ürün/hizmet sunabilmektedir. Bu yeni dünya
düzeninde ayakta kalabilmek için kuruluslar, müsteri istek ve beklentilerini anlayip
ürün/hizmet kalitelerini en üst seviyelere çikarmak için sürekli iyilestirmeler yapmak
zorundadir. Artan rekabet ortaminda kuruluslar, müsteri taleplerini karsilamak
amaciyla sürekli iyilestirme ve gelismeyi mutlak suretle yerine getirmelidirler.
Kuruluslar, müsteri isteklerinin belirlenmesi ve karsilanmasinin önemini kavrayip,
çalismalarinda müsteri memnuniyetini esas almaya baslamalidir. Müsteriler
ürün/hizmet satin alirken kurulusun ürettigi ürünün kalitesi için sadece ISO 9000
standardi ile yetinmemekte,

bu ürün/hizmeti üretirken çevreye verdigi zarari da

kontrol etmesi için ISO 14000 standardini aramakta, eger bu ürün bir gida maddesi
ise hangi sartlara göre ürettiginin kaniti olarak da HACCP standardini sorgulamakta
ve bu ürünü üretirken çalisanlarinin güvenligini ve sagligini nasil korudugunun kaniti
olarak da OHSAS standardinin uygulanmasini

istemektedir. Tüm bu müsteri

istekleri kuruluslari Kalite, Çevre, HACCP ve OHSAS yönetim sistemlerini
uygulamaya yöneltmistir. Ayri ayri olusturulan bu sistemler zamanla kurulus
içerisinde bir karmasaya ve yönetim sistemleri arasinda bir iç çekismeye yol açmis;
dört sistemin ayri ayri takip edilmesi ise mali külfete ve zaman kaybina sebebiyet
vermistir. Bu olumsuzluklardan kurtulmak için kuruluslar sistemlerini bütünlestirme
yoluna gitmislerdir.
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Kuruluslar, entegre yönetim sistemini kurmak için olusturdugumuz bu
çalismada dört sistem çapraz referans listesi (tablo 1) olarak adlandirilan liste ile
uygulayacaklari standardlarin

maddelerini eslestirmelidirler. Bu eslestirme

neticesinde ortak olan her noktada dokümanlarini birlestirmeli ve bir bütün olarak
hareket etmelidirler. Ortak dokümanlar, islerin tekrarini önleyecektir. Ayri ayri takip
edilen sistemlerin tek bir merkez tarafindan takibi, kurulusa büyük zaman tasarrufu
saglayacaktir. Belgelendirme kurulusuna ödedikleri ücret miktarinda %40 azalma
meydana gelecektir. Kurulusta iç ve dis denetimlere hazirlik için ayrilan süre %30
azalacaktir. Bu azalmalar kuruluslara önemli ölçüde katma deger saglayacaktir.
Kuruluslarin üst yönetim ve çalisanlarinin motivasyonu yükselecek ve bu sistem
sürekli iyilestirme olanagi sagla yacaktir. Bu sürekli iyilestirme kurulusun ürettigi
ürün/hizmet kalitesini yukarilara dogru çekecektir. Kuruluslarda ürün ve hizmet
kalitesini üst seviyeye çikaracak olan bu sistemin uygula nmasi, Avrupa Birligi üyesi
ülkelere hizmet sunumunda rekabet gücünü arttiracaktir. Bu sayede ülkemizin
Avrupa Birligi’ne tam üyeligi durumunda entegre sistemleri uygulayan kuruluslar
diger kuruluslara göre bu süreci en az kayiplarla atlatacak ve Avrupa Birligi üyesi
ülkelerindeki kendi alanlarinda faaliyet gösteren kuruluslarla rekabet etmeleri daha
da kolaylasacaktir.

Sonuç olarak, kuruluslar birbirinden bagimsiz olarak uygula nan yönetim
sistemlerini birlestirip entegre olarak uygulamalidir lar. Ancak bu sayede rakip
kuruluslar ile rekabet edip pazar paylarini koruyabilirler. Aksi takdirde kuruluslar bu
süreci çok büyük kayiplar vererek tamamlayacak ve bu kayiplarin
olacaktir.

telafisi zor

