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Değerli okurlarımız,
Bültenimizin ilk sayısını yayınlamanın mutluluğu ile
karşınızdayız.
İletişimin gizli bir anahtarı; karşınızdakinin bakış
açısını anlamak ve olayları karşınızdakinin gözüyle
görmektir. Bu bakış açısından hareketle, ilk sayımızı
Eğitim’e ayırdık.
Eğitim;
vazgeçemediğimiz ve istediğimiz gibi tüketemediğimiz o kıymetli vizyon…
Eğitim vizyonumuza olan inancı artırmak adına Eğitimi ‘Eğitim nasıl
tüketildi?’ diye konuşturduk.
Çevre şartlarıyla insanı / doğal yaşamı buluşturan sihirli kelimelere
eğitimi ekledik. Ve eğitim kalktı, Doç. Dr. Ülkü Alver Şahin hocamızın
yazısında karbon ayak izinin arkasından yürüdü. Yürüdü ve hedef
oluşturdu yüreklerimizde, “Ne kadar çevre eğitimi, o kadar az kirlilik”
diye…
Sürekli iyileştirmenin merkezinde algı değişimi olduğunu ve bu değişimi
eğitime borçlu olduğumuzu hatırlatmak adına Ender Aydın “Sürekli
İyileştirme” konulu makaleyi kaleme aldı.
Yazarlarımızdan Soner Yenimol “Durun! Eğitimi tüketen insan
kaynağında, bakın aslında ne eksik?” dedi ve bizi başARIYA teslim etti.
Ahmet Ucra, bizim için mevzuatları derledi ve demek istedi ki; “Biri size
gözle görülür bir değer verdiğinde, ona bunun karşılığını verme arzusuyla
tepki verirsiniz”. Mevzuat araştırmalarımız ve derlemelerimizle; bizi
eğiten tüm taraflar için çok güzel bir değer tepkisi verdiğimize
inanıyoruz…
Yine bu değerlerimizden Muayene ve Periyodik Kontrol hizmetlerimizi
sizin istifadenize sunduk.
Ve son olarak; Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme standardının yeni
versiyonu olan ISO 9001:2015’in bizlere neler sunduğu, Murat Gülen
tarafından dile getirildi.
Araştırmaları ve analizleriyle bültenimizin yayınlanmasında emeği geçen,
desteklerini esirgemeyen tüm yazarlarımıza ve yazı kurulumuza
şükranlarımızı sunuyoruz.
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 DOSYA | Eğitim

Eğitim nasıl
tüketildi ?
Ömer Faruk YAZAR
Endüstri Mühendisi | Baş Denetçi

Dur kalbim, bi dinle beni…
Sözüm var sana, bir ritim arası bırak bana.
Bak, ne söyler sana cümlelerim…
Ne anlamlar sıralar geçit vermek için gönlüme.
Dur kalbim, bi dinle beni…
Ne oldu bize biliyor musun?
Herşeyi tükettiğimiz gibi…
Biliyorsun, yüreğimizi de tükettik…
Ne oldu bize ?
Derin kültürümüz şöyle demez mi, OKU !
OKU ve anlat…
Şimdi neyin zamanı ? Anlatmanın mı? Okumanın mı?
Okumayana anlatmak,
En ağır yük, en hafif fayda…
Evet, Eğitim Nasıl Tüketildi…
Okumayana, eğitimi tüketmek için vermek…
Zamanın arasına bilgi sıkıştırmak gibi değil mi?…
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Şöyle düşüneyim ey bilgi !
Sen kainatın her tarafına serpiştirilmiş,
Ve insanın elinde insanı değiştirmek için dururken,
Bunu eğitim diliyle mecbursun yapacaksın biliyorum.
Ve Ey bilgi mecburiyetini hangi insan anlattı sana…
Hangi insan anladı senden…
Evet Ey bilgi sen eğitimle tüketilmezsen…
Ve
Eğitim kalbin ritmi gibi,
Kesintisiz verilmezse…
Verilemezse…
Hangi bilgi yaşayacak insanın kucağında…
Hangi değişim yaşam bulacak yüreklerde…
Hangi yürekler, insanlık için değiştirecek…
Ey fasılasız faydanın mayası eğitim…
Seni nasıl tüketemedik…
Seni nasıl tüketemedik…
İnsan ne düşünüyorsa o dur demişler değil mi? Ey eğitim!
Öyle olduk ki eğitim…
Sınıf öğretmenimizin ellerinden miras aldığımızdan beri seni…
Üzerine hiçbir şey koymadan,
Seni yeni bilgilerle tanıştırmadan,
Hayatımızı seninle kazandık.
Çocuğumuzu seninle büyüttük.
Torunumuzu seninle sevdik.
İhtiyarlığımızı seninle tekrara vardırdık.
Ey öksüz eğitim…
Ne düşünüyorsak seni öyle büyüttük.
O olduk ve ondan öte gidemedik.
Ve hayatımız tekrarın ritminde öğrenmez olduk.
Ve işte seni tekrara kalarak öldürdük ey eğitim…
Eğitilmeden tekrarla tekrarlana kadar…
İşte Seni böyle tüketemedik Ey eğitim,
Biz tükendik… Kadim kültürümüz derinlerde ağlaşarak tükendi…
Ve seni tüketemedik Ey eğitim…..
Ve seni tüketemedik Ey eğitim…..
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İklim Değişikliği ve
Karbon Ayak İzi
Doç. Dr. Ülkü ALVER ŞAHİN
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Küresel

ısınma, sera gazlarının insan kaynaklı olarak atmosferdeki
miktarlarının artmasıyla dünyada yüzey sıcaklıklarının yükselmesidir. İklim
değişikliği ise atmosferdeki ısınmanın etkisi sonucunda iklimlerde
gözlemlenen değişikliklerdir. Antropojenik (insan kaynaklı) aktiviteler ile
artan iklim değişikliği insan ve ekosistem üzerindeki büyük etkisi nedeni ile
global ve yerel ölçekte tüm otoritelerin en büyük sorunu haline gelmiştir. Bu
nedenle uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde Dünya atmosferindeki
sera gazlarının konsantrasyonlarının limit bir değerde tutulması
gerekmektedir.
İklim değişikliği ile ilgili ilk çalışmalar günümüzden yaklaşık 150 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk
olarak 1859 yılında John Tyndall isimli bir bilim adamı su buharı ve CO2 gibi bazı gazların
konsantrasyonundaki değişimin iklim değişikliğine sebep olacağını söylemiştir. 1896 yılında ise
Svante Arrhenius tarafından şu ifade kullanılmıştır: “…eğer atmosferdeki CO2 miktarı 2 katına
çıkarsa, dünyanın ortalama sıcaklık değeri 5.7 0C artacaktır…”. Dünyanın giderek ısındığı gerçeği
ise ilk olarak 1938 yılında Guy Stewart Callender tarafından ortaya konmuştur. Yaklaşık 30 yıl kadar
sonra 1970’li yılların başında insan yapımı kloroflorokarbonların (CFCs) strotosferik ozonu tükettiği
ve aynı zamanda CFCs, metan ve ozonun sera etkisi gösterdiği bulunmuştur. 1977 yılında bilim
adamları gelecek yüzyılın en önemli sorununun küresel iklim değişikliği ve bunun doğuracağı
sonuçlar olacağını belirtmişlerdir. 1987 yılında pek çok ülke tarafından ozonu tüketen gazların
kullanımına kısıtlama getiren Montreal Protokolü imzalanmıştır.
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Dünya atmosferi, insan kaynaklı endüstriyel emisyonları absorbe edebilecek kadar büyük bir
rezervuara sahip gibi gözükse de aslında dünya üzerinde çok ince bir tabaka kalınlığındadır. Dünyayı
bir meyveye benzetirsek içinde yaşadığımız atmosfer meyvenin kabuğundan daha incedir. Dünyayı
saran atmosfer sadece canlılara yaşama olanağı sağlamakla kalmaz, güneşten ve uzayın
derinliklerinden gelen kozmik ışınlara ve diğer tehlikeli ışınımlara karşı bir kalkan görevi de görür.
Atmosferin % 99,9’unu meydana getiren gazlar azot (%78,09), oksijen (%20,95) ve argondur
(%0,93). Sera gazları ise atmosferde eser miktarda bulunan, ancak iklim üzerinde etkisi büyük olan
su (H2O), karbon dioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonooksit (N2O), ozon (O3),
hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar (PFC), kükürtheksaflorid (SF6)’dir.
Gün boyu dünya atmosferinin en üst noktasına ulaşan enerji miktarı yaklaşık 1370 Watt/m2’dir ve
bu miktarın ortalama dörtte biri dünyaya ulaşmaktadır. Atmosfere ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık
üçte biri bulutlar, küçük partiküller ve dünya yüzeyindeki beyaz (kar, buz, çöl) alanlardan uzaya geri
yansıtılır. Atmosfere ulaşan güneş enerjisinin geri kalan üçte ikilik kısmı ise yeryüzü ve atmosfer
tarafından absorbe edilir (Şekil 1).
Enerji dengesi gereği, Dünya absorbe edilen enerji kadar aynı miktarda enerjiyi uzaya geri
yansıtması gerçekleşmiş olsaydı dünya yüzeyinin sıcaklığının -19oC olması gerekirdi. Ancak karalar
ve okyanuslar tarafından yansıtılan bu termal radyasyonun bir kısmı atmosfer ve bulutlar tarafından
absorbe edilerek tekrar dünyaya gönderilir. Dünya yüzeyinin ısınmasına neden olan bu olay
neticesinde dünya yüzey sıcaklığı yaklaşık 14oC değerine ulaşmaktadır. Dünya yüzeyindeki bu
sıcaklık artışının, yani sera etkisinin nedeni sera gazlarıdır. Sera Gazları, yüzeyden atmosfere
yansıyan uzun dalga boylu ışınları yutarak atmosfere ulaşmasını engelleyen bir örtü vazifesi
görmektedir.

Şekil 1: Dünya ile atmosfer arasındaki enerji döngüsü
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Endüstriyel devrimin başladığı 19. yy’ın başlarından itibaren sera gazlarının atmosferdeki
konsantrasyonları giderek artmaktadır. Birinci endüstriyel devrim olarak kabul edilen 1800-1870
yılları arasındaki dönemde, nüfus çoğalması ile birlikte kömür yakılması, tren yollarının yapılması ve
arazi açılması gibi faaliyetler sera gazı emisyonlarının artışını hızlandırmıştır. Atmosferdeki
ortalama CO2 konsantrasyonu 1850’de 290 ppm, 2007’de 384 ppm olarak belirlenmiştir. Mevcut
durumda en kötü senaryoya göre sıcaklık artışı 21. yy sonuna kadar 6,4oC olabilecektir. Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 4. değerlendirme raporuna göre iklim
değişikliğinin insan etkinliklerine bağlı olduğu %90 kesinliktedir ve ısınmanın 2 oC’de durdurulması
atmosferdeki CO2 seviyesinin 400-450 ppm’de sınırlanması gerekmektedir. Bunun için bütün
dünyada emisyonlar 2030’a kadar %60, 2050’ye kadar %80 kısıtlanmalıdır.
Yaklaşık 160 yıllık sıcaklık kayıtları incelendiğinde son 12 yılda kaydedilen ortalama sıcaklıklar
şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklıklardır. Sıcaklığın en yüksek olduğu yıllar ise 1998 ve 2005
olarak kaydedilmiştir. İçinde yaşadığımız dünya daha önce hiç görülmeyen bir şekilde gittikçe
ısınmaktadır. Bu ısınmanın sebebi ise insanlar tarafından dünya atmosferine verilen sera gazlarıdır.
Türkiye, Mayıs 2004'de BMİDÇS’'ne, 5 Şubat 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olmuştur.
Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı ortalaması OECD ve AB ülkelerinin çok gerisindedir. Ama bu
ortalama 70 milyonluk nüfusuyla çarpıldığında, Türkiye'yi en çok sera gazı üreten ülkeler
sıralamasında 13'üncü sıraya yükseltmektedir. Türkiye’nin 2012 ulusal sera gazı emisyon
envanterleri incelendiğinde %70,2 oranında enerji kaynaklı bir emisyon salınımı dikkat çekmektedir.
Bunun nedeni, özellikle sanayi ve ulaştırma sektörlerinin petrole dayalı sürdürülebilir olmayan bir
enerji tüketim yapısına sahip olmasıdır. Enerji sektörünü sırasıyla %14,3 ile endüstriyel proses
emisyonları, %8,2 ile atık ve %7,3 ile tarımsal faaliyetler takip etmektedir. Bu nedenle Türkiye, İklim
Değişikliği ile mücadelede özellikle sanayi ve ulaşımda önemli adımlar atmak zorundadır.
2015 Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Türkiye Küresel
İklim Değişikliği ile Mücadelede 2030 Yol Haritası” belirlenmiştir. Bu yol haritasında BMİDÇS’de
yer alan temel hedefini sağlamaya yönelik olarak niyet edilen ulusal katkısının, 2030 yılında sera
gazı emisyon artışından %21’e kadar azaltım gerçekleştirmek olduğunu bildirmiştir. Bu niyetin
gerçekleşmesi için sera gazı oluşturan sektörler bazında yürütülmesi planlanan çalışmalar maddeler
halinde tanımlanmıştır. Sanayide sera gazı emisyon azaltımına yönelik hedefleri arasında enerji
verimliliği çalışmalarını desteklemek ve atıkların tekrar kullanımı ve alternatif yakıt olarak
kullanımının artırılmasını desteklemek bulunmaktadır.
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Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi, bir kişinin, kurumun veya herhangi bir ürünün veya hizmetin doğaya saldığı sera
gazlarının genel toplam içindeki payıdır. Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülen karbon ayak
izi, üretilen sera gazları miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın bir ölçüsüdür.
Fosil yakıtların yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonları birincil karbon ayak izinin bir
ölçüsüyken, kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda
bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonları ikincil karbon ayak izinin bir ölçüsüdür.
Karbon Ayak izi, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri veya yatırımcı talepleri, pazarlama ve kurum
imajı, emisyon ticareti mekanizmalarına katılım (zorunlu/gönüllü), enerji arz sıkıntısı/risk yönetimi,
enerji fiyatlarının yüksekliği/maliyet azaltımı, operasyon verimliliği, sera gazı emisyon azaltımı,
yasal zorunluluk nedenleri ile hesaplanabilir.
2014 yılında endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine,
raporlanmasına ve doğrulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile “Sera Gazı
Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamındaki
tesislerin ISO 14064 standardı çerçevesinde izleme planlarını oluşturup raporlarını yıllık olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmaları gerekmektedir. Bu süreçte kurumların faaliyetleri dolayısı
ile oluşturdukları sera gazı emisyonları hesaplanmaktadır ve sadece sonuçların beyanı söz
konusudur. Ancak Türkiye’nin BMİDÇS’ne sunduğu 2030 yol haritası gereği yakın bir gelecekte bu
kurumlardan sera gazı azaltım planlarının talep edilmesi kaçınılmazdır. Bunun yanında gönüllülük
esası olan karbon ticareti süreci kurumları ekonomik açıdan sürece katılmaya teşvik edecektir.
Özellikle Avrupa ülkeleri için Türkiye’de üretim yapan kurumlar yakın gelecekte artacak müşteri
talepleri doğrultusunda ürünlerine karbon ayak izi etiketlemesi yapmak durumunda kalacaklardır.
Rekabet için önemli bir kriter haline gelecek bu etiketleme sürecinde en düşük Karbon Ayak İzi
etiketi olan ürünler kullanıcılar tarafından tercih edilecektir. ISO 14067 kapsamında ürün veya
ürünün üretimi sürecindeki herhangi bir proses için karbon ayak izi hesaplaması yapılmaktadır.
Şekil 2’de genel olarak bu metodolojinin aşamaları gösterilmiştir.
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Şekil 2: Bir ürünün üretim prosesine ait karbon ayak izi belirleme çalışmasında temel aşamalar.

Türkiye gelişimini sanayi ve ticarette sürdürülebilir yaklaşımlarla devam ettirmesi gereken bir
ülkedir. Bunun için endüstriyel proseslerin uygulanmasında enerji verimliliği, temiz üretim
tekniklerinin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, az su kullanımı atık
oluşturmamak ve oluşan atıkların başka bir proseste hammadde olmasının sağlanması vb.
yaklaşımların benimsenmesi gereklidir.
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Sürekli
İyileştirme
Ender AYDIN
Goldcert Genel Müdürü

Değişmeyen tek şey, “Değişim”dir.

Günümüz rekabet ortamında, mevcut durumla yetinilebileceği
düşünülemez.
Yönetimin liderliğinde, tüm çalışanların katılımıyla, önleyici bir
yaklaşım sergilenerek, süreçlerin-ürünlerin izlenmesi / ölçülmesi
sağlanmalı ve sürekli iyileştirme gerçekleştirilmelidir.

19 . yüzyılın sonlarından itibaren globalleşen dünya ve gelişen teknoloji ile her alanda artan rekabet,
üretici / tüketici ilişkilerinde ve tüketicilerin seçimlerinde değişimlere sebep olmuştur.
Bu değişimler, yönetim anlayışlarına yeni boyutlar kazandırmıştır.
Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak üretim kapasiteleri artmış ve artan üretim kapasitesi
ile birlikte bir yandan kalite geliştirme, diğer yandan da yönetim geliştirme çalışmaları ağırlık
kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da doğal olarak bu alanda yapılan çalışmalar birbirlerini
etkilemiş ve kalite konusundaki çalışmalar yönetim alanına, yönetim alanındaki çalışmalar da kalite
alanına doğru ilerleyerek Toplam Kalite Yönetimi (TKY) noktasında buluşmuşlardır. Bu açıdan
değerlendirdiğimizde, TKY’nin gerek kalitenin yönetimi, gerekse yönetimin kalitesini bütünsel
olarak ifade eden bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Toplam Kalite Yönetimi; 1990’lı yıllarla birlikte yaygınlaşan ve ilgi gören bir kavram olup, yeni bir
yönetim anlayışını simgeleyen bu kavram, sanayi sektöründe ortaya çıkmış, üretilen malın
kalitesinde artış sağlamasının yanı sıra, hataların ve maliyetlerin en aza indirilmesi özelliği ile kısa
zamanda diğer sektörlere de yayılmıştır. TKY günümüzde gerek mal ve hizmet üreten kuruluşlarda,
gerekse kamu yönetiminin çeşitli alanlarında var olan sorunların çözülebileceği bir model olarak
önerilmektedir.
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Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Toplam Kalite Yönetimi; “Bir organizasyon içinde kaliteyi odak alan, organizasyonun bütün
üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve
organizasyonun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan bir yönetim yaklaşımı” şeklinde
tanımlanabilir.

TKY, müşterilerin ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutan bir yaklaşım biçimi olduğu kadar,
maliyetleri de düşüren bir yönetim tarzıdır. TKY, hatalı ürün/hizmet üretimini önlemeyi hedefler,
böylece bir taraftan müşteri hatasız ürün/hizmetlere sahip olup memnun olurken, diğer taraftan da
kuruluşun hatalı üretim/hizmetlerden kaynaklanan maliyeti düşer.

TKY’nin başarılı olabilmesi için tüm organizasyon tarafından benimsenmesi ve
kararlılıkla uygulanması gerekir.
TKY yaklaşımı, sadece ürün ve hizmetin değil, bir bütün olarak yönetimin kalitesini ve verimliliğini
amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla, tüm işlerin verimli ve bilimsel olmasını sağlamak, müşterilerin
mevcut ve gelecekteki beklentilerini belirlemek ve bunları istenen sürede karşılamak şeklinde bir
anlayış ve yönetim tarzının benimsenmesi gerekir.
İnsan faktörünün ön plana çıktığı ve bilimselliğin ön şart olduğu bu sistemde başarı, temel
unsurların eksiksiz uygulanmasına bağlıdır.

Toplam Kalite Yönetim Sisteminin İlkeleri
Toplam kalite yönetimi, kuruluş içerisindeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde sürekli bir gelişmeyi
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu ilkeler kullanılır:
1. Yönetimin Liderliği: “Eğer üst yönetimin desteği yoksa, TKY uygulamalarından vazgeçin”
(Koura Ishikawa). Yönetimin anahtar rolü oynayarak Kalite Yönetim Sistemini desteklemesi
amaçlanmaktadır. Bir kuruluşta başlayacak herhangi bir değişim, ancak yönetimin
liderliğinde ve sorumluluğunda olabilir. Toplam Kalite Yönetiminin uygulamaya konması
kuruluşun üst yönetimine düşen stratejik bir karardır.
2. Çalışanların Katılımı: Toplam Kalite insanları yönetmek değil, insanlarla yönetmektir.
İşletmenin bütün üyelerinin gerek içinde çalıştıkları süreçlerin ve sistemlerin sürekli
iyileştirilmesine çalışmaları, gerekse öneriler geliştirmeleri ve kararlara katılmaları Toplam
Kalite Yönetimi sisteminin temel ilkelerinden biridir.
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3. İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti: Toplam Kalite Yönetimi, kaliteyi tüm çalışanların ilgi ve
sorumluluk alanına alarak, müşteri memnuniyetine ulaşmak için, ürün ve süreçlerin
kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite
Yönetiminin asıl hedefi, ürün ve hizmetlerin kalitesini yükselterek daha memnun çalışanlar
ve müşteriler elde etmek ve her alanda performansı yükselterek kârlılığı ve uzun vadeli
rekabet gücünü elde etmektir.
4. Önleyici Yaklaşım: “Bir kere yap, doğru yap” ilkesine göre hatalı ürün/hizmet maliyetlerinin
azaltılması amaçlanır. Hataları ayıklamak yerine, hata yapmamaya özen göstermek ve
yapılan hatalardan ders çıkarılarak tekrarlanmasını önlemek gerekmektedir.
5. Süreçlerin İzlenmesi / Bilgi Ölçümü ve Verilere Dayanma: Ölçemediğiniz şeyi
yönetemezsiniz, geliştiremezsiniz. Objektif şekilde ve sürekli gelişimin etkin şekilde takip
edilmesini sağlayarak kuruluştaki tüm süreçlerin izlenmesi ve istatistiksel yöntemlerle
ölçülmesi sonucu doğru kararlar verilmesini sağlamak amaçlanır.
6. Sürekli İyileştirme (Kaizen): “Gelişme hiçbir zaman sona ermeyecek bir süreçtir”. Mevcut
durumla yetinilmeyerek yeni durumla gelen bilgileri de kullanarak, yenilikçi bir şekilde
sürekli ve dinamik bir gelişim amaçlanır. Her şeyi daha ileriye götürmek mümkündür. Amaç;
geçici önlemlerle o günü kurtaracak çözümü bulmak değil, kalıcı çözümlerle yarını
kurtarmaktır. Buna “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” olarak adlandırılan PUKÖ
döngüsüyle ulaşılır.

Günümüzde rekabet gücü yüksek kuruluşlar incelendiğinde bunların başarılarının altında Toplam
Kalite olgusunun yer aldığı görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru olarak da
Sürekli İyileştirme kavramının benimsenmesi ve kuruluş bünyesine adaptasyonu önem
kazanmaktadır.
Belli bir zaman zarfında çok sayıda küçük adımlarla hızlı bir gelişme trendini hedefleyen Sürekli
İyileştirme felsefesi "Damlaya damlaya göl olur" atasözü ile ifade edilebilir. Yani gelişmeler ve
iyileştirmeler küçük olabilir ancak sürekli olmalıdır. Sürekli iyileştirme kavramı süreçlere yöneliktir.
Sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa o sonucu sağlayan süreçleri (prosesleri) iyileştirmek gerekir.
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Toplam Kalite Yönetiminin Sonuçları
TKY’de uygulanma süreci başladıktan sonra genellikle sonuçlar eş zamanlı olarak görülmeye
başlanmaz.

“Eğer beni dinlerseniz 5 yıl içinde dünyayı yakalayabilirsiniz. Eğer dinlemeye
devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır”. (Dr. Edwards
Deming)
TKY uygulamalarında istenen sonuçların elde edilmesi zaman almaktadır. TKY’nin önde gelen
isimleri (Juran, Deming, Feigenbaum) bu süreyi 5 yıl olarak tanımlamışlardır. TKY’nin kuruluşlarda
uygulanmasının olumlu etkileri olarak; motivasyonda artış ve kaynakların daha etkili bir şekilde
kullanılmasıyla maliyetlerde azalma ve verimlilikte artış elde edilmesini söyleyebiliriz.
Klasik kalite kontrol yöntemleri ile daha iyi bir kalite elde etme amaçlı ürünün sonraki aşamalarda
incelenmesi fazladan maliyetleri de beraberinde getirmiştir. Bu yöntemde hatalı ürün birçok
işlemden geçmekte ve sistemde en son aşamada fark edilmektedir. Fakat TKY ile sadece son ürüne
odaklanmış kontrollerden uzaklaşılmaya başlanmıştır. TKY ile hatasız üretime odaklanılmakta,
çalışanlar ise yanlışlıklardan sorumlu olduklarının bilincinde olmaktadırlar. TKY ile süreç içerisinde
hatalara anında müdahale edilmektedir. Dolayısıyla hatalı ürünler bir sonraki aşamaya
geçememekte ve bununla birlikte hatalı ürün için fazladan işlemlerin getirdiği ek maliyetlere
katlanılmamaktadır. Tam katılımın da maliyet düşüşünde önemli bir rolü vardır. Bizzat işi yapan
kişilerin gözlemlerini değerlendirerek çözüm önerisi oluşturmakta ve sistemin gelişimine katkıda
bulunmaktadırlar.
Rekabetin artmasıyla kuruluşlar rakiplerinden daha öne çıkmak amacıyla kalitelerini arttırmaya
çalışırken aynı zamanda maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadırlar. Klasik kalite kontrolün
uygulandığı dönemlerde kalite arttırma çalışmalarının artan bir maliyet getirmesi sonucu kalite ve
maliyet arasında doğrusal bir ilişki olduğu düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ancak kuruluşların tam
anlamıyla kaliteyi sağlaması durumunda üretimde boşa harcanan giderler (kalitesizlik maliyeti) sıfır
olacaktır. Dolayısıyla kalite ile maliyet arasında optimal bir denge sağlanarak istenilen amaca
ulaşılabilir.
Kalite maliyetleri sadece direk olarak parasal kayıpları kapsamamaktadır. Buna ek olarak; zaman,
işçilik, imaj zedelenmesi ve sosyal kayıplar da vardır.
TKY’de etkin yönetimle hatalı üretimlerde azalma ve çalışanların motivasyonlarındaki artma,
verimlilik artışını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca TKY felsefesinde tam zamanında girdiler
sağlanarak stok maliyetleri de en aza indirilmektedir. Feigenbaum’un yaptığı çalışmalar, klasik
yönetim sistemleri ile %100 verimli gözüken bir kuruluşun aslında %60 oranında verimli olduğunu
ve TKY'nin kullanımıyla bu oranın %90’a artabileceğini göstermiştir.
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Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları
TKY’nin kuruluşlarda uygulanmasının olumlu etkilerine ek olarak Kalite Yönetim Sisteminin
faydalarını iç ve dış yararlar olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz:
İç yararlar
1. Standardizasyonun sağlanması
2. Tüm seviyelerde hedeflere göre çalışma anlayışının gelişmesi
3. Ekip çalışması ve işbirliğinin geliştirilmesi, motivasyonun artması
4. Kalite bilincinin oluşması
5. Daha iyi bir dokümantasyon yapısının oluşturulması
Dış yararlar
1. Daha iyi tedarikçi ilişkileri
2. İstikrarda artış
3. Pazar payında artış

Kalite Karlı Bir
Yatırımdır

Sonuç olarak; toplumların ekonomik olarak kalkınabilmesi ve istenen refah düzeyine erişebilmesi
için üretim yapması ve ürettiği ürünü/hizmeti üçüncü kişilere satıp gelir elde etmesi gerekir.
Üretimin devam edebilmesi için de; bu satışın ve karşılığında elde edilen karın sürekli olması şarttır.
Süreklilik için ise, üretilen ürünün müşteri tarafından tercih edilmesi ve dolayısıyla değerli kılınması
lazımdır.
Değerin en önemli göstergesi, o malın kalitesidir. Kaliteyi belirleyen de üretim süreçlerinin kaliteli
olmasıdır. Yani üretimin her aşamasında kalitenin hedeflenmesi ve üretime katılan tüm unsurların
bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin
gittikçe daha yaygın bir biçimde benimsenmesi ve uygulanması, kaliteye verilen önemin en açık
göstergesidir.
Yönetimin liderliğinde, tüm çalışanların katılımıyla, önleyici bir yaklaşım sergilenerek, süreçlerinürünlerin izlenmesi / ölçülmesi sağlanmalı ve sürekli iyileştirme gerçekleştirilmelidir.
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Soner YENİMOL
İnsan Kaynakları Uzmanı

Özellikle iş hayatında olmakla birlikte, el çabukluğu olan, soruna hızlıca

müdahale edebilen, çözüm odaklı olan, üstlendiği işleri vaktinde ve sorunsuz
yerine getirebilen insanlara her ortamda imrenilmektedir. Her şirkete, her
ortama böyle insan lazım şeklinde düşünerek, latife amaçlı kişiye
“Seni kopyala-yapıştır yapmak lazım” denilmektedir.
Başarısız olan insanların büyük bir çoğunluğu yeteneksizliğinden değil,
aheste olmasından ve bir o kadarı da işlerini yarına ertelemesinden, sürekli
işlerini birilerine devretmeye ve içinde bulunduğu yoğun iş temposuna ayak
uyduramayıp, şikâyet etmelerinden dolayı başarısız olmaktadırlar.
Üstatlar “bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır” demişlerdir. Bir işi ertelediğimiz zaman gözümüzde
büyür ve karşımıza engel olarak çıkar. İpin ucunu kaçırdığımızda da artık içinden çıkılmaz bir hal
alır, engeller çoğalır, üstesinden gelinemez bir sorun haline gelir. Bugünün işini yarına bırakmak
demek, yarının işini de ertesi güne bırakmak demektir. Başka bir deyişle, bugünün işini yarına
bıraktığınızda artık o yarının işi olur ve yarın geldiğinde o iş, o günün işidir ve tekrar o günün işini
yarına bırakırsak her gün erteler erteler durur bir çözüme kavuşturamayız.
Küçük tembellikler büyük başarılara engel olmaktadır. Çünkü işleri ertelememizin sebeplerinden
biri de üşengeçliktir. Üşengeçlik kısa vadeli olarak insana rahatladığını hissettirse de hastalık halini
alır ve büyük başarılara engel olur.
Sonuç olarak, şöyle bir silkelenerek deyim yerindeyse, üzerimizdeki ölü toprağını atmak disiplinli,
pratik ve iş bitirici olmak için bazı önerileri paylaşmak gerekirse;
* Üşenmeyin
* Ertelemeyin * Vazgeçmeyin
İnsanı vaktinden evvel yıpratan bir şey varsa, o da tembelliktir.
Bugünün işini yarına bırakmayın…
Tembellik tatlıdır ve sonuçları acımasızdır. İşi bitirdiğinizde ki sonuçları hayal ederek işe başlayın.
Basit bir iş için fazla zamanınızı harcamayın. Zamanı doğru yönetip, işlerinizi doğru planlayın.
(BAŞARI = Baş + Arı ) olmak üzere 2 kelimeden oluşur.
Buda şu demektir. Başarılı olmak için Arı gibi çalışmak gerekir.
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Ahmet UCRA
İşletmeci | Teknik Uzman

Son dönemde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Karar, Yönetmelik ve
Tebliğlerden oluşan mevzuatları sizler için derledik. Bültenimizin değerli
okurlarına günümüz koşullarında mevcut iş yoğunlukları nedeniyle sektörlerine
ait bu önemli değişiklikleri gözden kaçırmamaları ve sürekli tırmanan küresel
rekabet ortamında mevzuatsal sıkıntılar yaşamamaları için Resmi Gazete’nin
özel sektöre hitap eden kısımlarından oluşan fihristimizi her sayımızda düzenli
olarak yayımlamayı amaç edindik.

Mevzuat Adı

R.G. Sayısı

Tarih

Kozmetik Ürün ve Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik
Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

29481

20 Eylül 2015

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaların Üretim Yerleri Hakkında Tebliğ

29474

13 Eylül 2015

Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan
Tesisler Hakkında Tebliğ

29471

10 Eylül 2015

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

29466

05 Eylül 2015

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

29459

28 Ağustos 2015

2015/8050 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29458

27 Ağustos 2015

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar
Hakkında Yönetmelik

29457

26 Ağustos 2015

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

29456

25 Ağustos 2015

Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

29456

25 Ağustos 2015

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli
Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)

29453

22 Ağustos 2015
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Mevzuat Adı

R.G. Sayısı

Tarih

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

29453

22 Ağustos 2015

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29451

20 Ağustos 2015

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)

29436

5 Ağustos 2015

Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş
Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının
Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (No: 2015/34)

29431

31 Temmuz 2015

İlkyardım Yönetmeliği

29429

29 Temmuz 2015

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

29425

25 Temmuz 2015

TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları
Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2015/5)

29424

24 Temmuz 2015

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:
2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/33)

29424

24 Temmuz 2015

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29422

22 Temmuz 2015

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında
Yönetmelik

29418

16 Temmuz 2015

Maden Atıkları Yönetmeliği

29417

15 Temmuz 2015

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

29417

15 Temmuz 2015

2015/7401 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29411

9 Temmuz 2015
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BİZDEN HABERLER 

PERİYODİK KONTROL &
MUAYENE HİZMETLERİ
Ahmet Adnan DİNÇOL
Makina Mühendisi | Enspektör

Kuruluşumuz, 2015 yılı başından bu yana GOLDCARE markasıyla
muayene ve periyodik kontrol hizmeti sunmakta olup, aşağıdaki
ekipmanların kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Basınçlı Ekipmanlar
Kompresör
Hidrofor
Isıtma Kazanları
Havan Tankı
Buhar Kazanları

Makinaların
Periyodik Kontrolü
Havalandırma Tesisatı
Yangın Tesisatı

Kaldırma Ekipmanları
Vinç / Kule Vinç
Caraskal
Asma İskele
Platform
Forklift
Transpalet
Yürüyen Merdiven ve Bant
Yük Asansörü

Elektrik Tesisatı ve
Topraklama Ölçümleri
Paratoner Tesisatı
Ölçümleri
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ISO 9001:2015’in Getirdikleri
Murat GÜLEN
Makina Mühendisi | Goldcert Belgelendirme Müdürü

Revizyonun amacı nedir? Neden revizyon yapılır?
Uluslararası standartlar her 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak
revize edilmektedir.
Revizyonun amacı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamak, (ISO 14001, AS 9100
gibi) gelişen teknolojik ilerlemeler ışığında kurumsal yönetime daha iyi entegre olabilecek bir
yaklaşımı sağlarken, sistemin uzun yıllar tutarlı olabilecek bir temele dayanması hedeflenmektedir.
Kuruluşların müşterilerini memnun etme yeteneğini geliştirirken, artan operasyonel ortamları da
net olarak yansıtmak ve yeni standardın bütün potansiyel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına
alıp, aynı zamanda da bürokrasiyi azaltmaktır.

ISO 9001 standardı 6 aşamalı bir prosesten geçerek revize edilmiştir.
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Revizyonun getirdiği yenilikler, farklılıklar nelerdir?
Madde Farklılıkları
ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

0.Giriş

0.Giriş

1.Kapsam

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler

3.Terimler ve Tarifler

4.Organizasyon Yapısı

4.Kalite Yönetim Sistemi

5.Liderlik

5.Yönetimin Sorumluluğu

6.Planlama

6.Kaynak Yönetimi

7.Destek

7.Ürün Gerçekleştirme

8.Operasyon

8.Ölçme, Analiz, İyileştirme

9.Performans Değerlendirme
10.İyileştirme

Tanım Farklıları
ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

Ürünler ve Hizmetler

Ürünler

Dokümante Edilmiş Bilgi

Doküman ve Kayıt

Proseslerin Yürütülmesi için Ortam

Çalışma Ortamı

Dışarıdan sağlanan ürün-hizmet

Satınalma

Dış Sağlayıcı

Tedarikçi

ISO 9001:2015 revizyonu ile aşağıdaki belli başlı değişiklikler getirilmiştir:
 8 maddeden 10 maddeye çıkmıştır.
 Risk konsepti getirilmiştir.
 Tanımlarda değişiklikler olmuştur.
 Kalite El Kitabı tanımlaması kaldırılmıştır.
 Yönetim Temsilcisi tanımı kaldırılmıştır.
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Revizyonun getirdiği yükümlülükler nelerdir?
ISO 9001:2015 standardının geçişi için yayım tarihinden itibaren 3 yıllık bir geçiş periyodu
öngörülmüştür. Bu 3 yıllık süre dolduktan sonra ISO 9001:2008 sertifikaları geçerliliğini
yitirecektir.
ISO 9001:2008 SERTİFİKASININ
YAYIN TARİHİ
2013
2014
2015

ISO 9001:2015’E GEÇİLMESİ
GEREKEN TARİH
2016 *
2017
2018

* Akreditasyon kuruluşlarının, ISO 9001:2008 yeniden belgelendirmelerin tamamının Eylül 2018 tarihine
kadar dönüştürülebilmesi için 2013’da yayımlanmış olan sertifikalar için yaklaşık olarak 1 yıllık süre
tanıyacakları öngörülmektedir.

ISO 9001:2008 Belgeli Firmaların Yapması Gerekenler
 Yeni standarda göre mevcut yönetim sisteminizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını
belirlemek için boşluk analizi yapılması
 Boşluk analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması için bir uygulama planının
yapılması
 Kuruluşunuzda yönetim sisteminin yürütülmesine etki eden personele gerekli eğitim ve
bilincin verilmesi
 Mevcut yönetim sistemi güncellemesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi
 Gerekli düzenlemelerin sağlanması sonrası ISO 9001:2015 geçiş belgelendirmesi için
GOLDCERT’e başvuru yapılması
gerekmektedir.
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