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2. İSKENDERUN TİCARET ve SANAYİ ODASI’NIN TANITIMI 

  Resmi olarak 20.04.1920 yılında kurulduğu kabul edilmekte ise de 1800’lü yıllardan beri 

şehrimiz tüccar ve sanayicilerine hizmet vermektedir. Odanın kuruluş amacı üyelerinin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun 

olarak gelişmesini sağlamak ve 5174 sayılı kuruluş kanununda yazılı diğer işleri yapmak üzere 

kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur.  

 

  Odamız devamlı surette açtığı kurslar verdiği seminer konferans panel ve katılmış olduğu 

fuarlarla şehrimiz tüccar ve sanayicilerinin iş adamlarının ve girişimcilerinin bilgilenmelerine katkı 

bulunmakta ve onlara mesleki önder olmaktadır. İskenderun’un sadece ekonomik hayatına yön 

vermekle yetinmeyen odamız aynı zaman da ilçenin kültürel ve sosyal etkinliklerin de imza atmayı 

şiar edinmiştir. Verdiğimiz seminerlerle açtığımız kurslarla tüccar ve sanayicilerimizi aydınlatma 

çalışmalarımız, yapımına katkıda bulunduğumuz okullar gösterilebilir. Ayrıca bu okulları yaptırılıp 

ya da onarımına katkıda bulunulup bırakılmamakta bu okulların eğitim laboratuar ve kütüphane 

araç gereçlerinin alımına da yardımcı olunmaktadır. Ulusal ve Uluslar arası arenada “Bölge 

ekonomisine yön veren kuruluş” olarak bilinen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), kentte 

ekonomik ve sosyal birçok yatırım gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Son 

olarak İTSO öncülüğünde kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve işadamları bir 

araya gelerek, İskenderun Kampus protokolünü imzalamışlardır. Yaklaşık 3.5 trilyonu İTSO, 

İşadamları ve çeşitli sivil toplum örgütlerince karşılanacak olan İskenderun Kampusu’na inşa 

edilecek fakültelerle birlikte kentin ekonomik, sosyal, bilim ve kültür hayatında canlılık 

beklenmektedir. 

 

  Şimdiki hizmet binasında 5174 sayılı yasanın 4’üncü maddesinde tarifini bulan, üyelerinin 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 

kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâk ve tesanütü korumak ve bu kanunda yazılı hizmetleri görmek 

amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip, İSKENDERUN ilçe sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık dörtbinbeşyüz sanayici ve tüccara hizmet veren bir meslek 

kuruluşu olan İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası’nda; 

  1. Tarım meslek grubu, 

  2. Maden, Toprak, Mineral meslek grubu, 

  3. Metal, Kimya, Plastik meslek grubu, 

  4. Gıda, Tekstil, İmalat meslek grubu, 

  5. Orman Ürünleri, Mobilya, Matbaa meslek grubu, 

  6. İnşaat meslek grubu, 

  7. Hayvancılık meslek grubu, 

   8. Gıda Maddeleri Toptan Ticareti meslek grubu, 
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     9. Gıda Maddeleri Perakende Ticareti meslek grubu 

    10. Ayakkabı, Deri, Konfeksiyon Ticareti meslek grubu 

    11. Mobilya, Dayanıklı Tüketim Malları Ticareti meslek grubu 

    12. Ulaşım araçları meslek grubu 

    13. İnşaat Malzemeleri, Hırdavat Ticareti meslek grubu 

    14. Enerji, Akaryakıt Ticareti meslek grubu 

    15. Kozmetik, Medikal, Bilgisayar Ticareti meslek grubu 

    16. Lokanta, Oteller Ticareti meslek grubu 

    17. Nakliyat, Depolama Ticareti meslek grubu 

    18. Finans ve Sigorta Kuruluşları meslek grubu 

    19. Emlak, Mimar, Mühendis meslek grubu 

    20. Eğitim, Sağlık meslek grubu 

    21.Yapı Kooperatifleri meslek grubu    

      

gruplarından oluşan Uluslar arası NACE kodlama sistemine dayalı 21 Meslek Grubu 

bulunmaktadır. Bu meslek grupları kendi üyeleri arasından seçtikleri kişiler ile Oda Meclisini 

oluşturur. 

  İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticari ve sınaî faaliyetleri sırasında gerekli olan 

fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatların onayı, ticari ve sınâi eşya numunelerinin vasıflarının onayı, 

kapasite, bilirkişi ve eksper raporları, kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin 

Odalardaki sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler, sınâi ve ticari mahiyette belgeler, ticari 

kefalet onayları, tahsis ve sarfiyat belgeleri, kalite, yeterlik ve numune belgeleri, yerli malı 

belgeleri, kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile 

üye kimlikleri, ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerin gizli olmayan 

sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, iş makineleri eksper hizmeti ve tescil belgesi, 

A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, tır karnesi, menşe şahadetnamesi ve Form-A belgesi, mücbir 

sebep belgeleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri, kapasite raporu suretlerinin onayı, gerçek 

ve tüzel kişilerin her türlü ticaret sicili hizmetleri, ticari ve sınâi mahiyette diğer her türlü belge ve 

bilgiler ile hizmetler, azami fiyat tarifeleri, ortaklık teyit belgesi, yerli istekli belgesi, ihale durum 

belgesi, ilişik yoktur belgesi, fire, zayiat ve randıman tespiti, sigorta acenteleri uygunluk belgesi, 

sigorta acenteleri asgari fiziki şartlar tetkik raporu ile ticari ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge 

ve bilgiler ile hizmetleri sunmaktadır. 

  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26’ncı maddesinin “Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret 

Odası bulunan yerlerde bir Ticaret Sicili Müdürlüğü kurulur.” hükmü gereğince Odamız 

bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü aracılığı ile yeni kurulan hakiki şahıs ve hükmî şahıs 

işletmeleri gibi gerçek ve tüzel kişilere ait kayıtlar yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Sicili Müdürlüğü 

tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait 
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yasal işlemler, genel kurul toplantı tescilleri, yönetim kurulu kararlarının tescilleri, hisse devirleri, 

sermaye artırımları, ana sözleşme değişiklikleri, ticari işletme rehni gibi işlemlerin tescilleri 

yapılmaktadır. 

  Kayıtlı üyelerini işleri gereği istedikleri belge, bilgi, ekspertiz ve kapasite raporlarının 

düzenlenmesinin yanı sıra; mesleki ahlakı ve tenasübü korumak, ticaret ve sanayinin genel 

menfaatlere uygun surette gelişmesine, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet 

haline getirmek gibi konularda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulunduğu şehirde konumu gereği 

her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde yer almakta ve bu tür etkinliklere 5174 sayılı 

yasanın elverdiği ölçüde maddi ve manevi katkılarda bulunmaktadır. 

  İskenderun’un ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır 

yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve 

karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 

bugün bölgenin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır. 

  İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olan bu Kalite El Kitabı, TS EN ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Kalite El Kitabı’nda; 

 Kuruluşumuzun kısa bir tanıtımı yapılmış, 

 Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamı belirtilmiş, 

 Kalite Politikamıza yer verilmiş, 

 Standartların her bir maddesinin nasıl karşılandığı açıklanmıştır. 

  Bunu yaparken; 

  a)  Uygulama için bir doküman öngörülmüşse, ona atıf yapılmış ve dolayısıyla açıklama kısa 

tutulmuş, 

  b)  Uygulama için bir doküman öngörülmemişse, açıklama geniş tutularak uygulamanın o 

maddedeki esaslara göre yürütülmesi amaçlanmıştır. 

  Bu genel çerçeve içerisinde Kalite El Kitabı; 

 Belgelendirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi için bir sunum kitabı, 

 Üyeler için bir tanıtım kitabı, 

 Kuruluşumuza yeni giren personel için bir eğitim aracı, 

 Mevcut personel için uyulması zorunlu bir kılavuzdur. 

  Bu el kitabının bütün hakları saklı olup, herhangi bir bölümü ya da tamamı kopya edilemez, 

çoğaltılamaz. Kalite El Kitabı, Genel Sekreter’in veya Kalite Yönetim Temsilcisi’nin izni 

olmaksızın üçüncü şahıslara verilmez. Kuruluşumuz bu konudaki kanuni haklarını gerektiğinde 

kullanmak üzere saklı tutar. 

3. KAPSAM 

  Kalite Yönetim Sistemimizin kapsamı “TİCARET ve SANAYİ ODASI HİZMETLERİ 

SUNUMU”dur. 
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  TS EN ISO 9001:2008 Standart maddelerinden hariç tutulanlar ve nedenleri aşağıdaki gibidir: 

  Tasarım ve Geliştirme: Hizmet sunumumun kanun ve yönetmeliklere istinaden yapılmasından 

dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. 

  İzleme ve Ölçme Cihazlarının Doğrulanması: Hizmet sunumunda izleme ve ölçme cihazları 

kullanılmamaktadır. 

 

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

  4.1.  Genel Şartlar 

  Kuruluşumuz, etkili bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş ve dokümante etmiştir. Ayrıca, bu 

sistemi uygulamakta ve sürekli hâle getirmektedir ve TS EN ISO 9001:2008 standardının 

gereksinimlerine göre gerekli durumlarda güncelleme yapmaktadır. 

  TS EN ISO 9001:2008 maddeleri “İçindekiler” bölümünde tablo halinde gösterilmiştir. Kalite El 

Kitabı ise etkileşimin daha net olması bakımından önce TS EN ISO 9001:2008 Standart Madde 

numarası olarak düzenlenmiştir. 

  Bu bağlamda Kalite Yönetim Sistemimiz için ihtiyaç duyulan prosesler; Yönetim Faaliyetleri 

Süreci (SR-01), Kalite Yönetim Süreci (SR-02) ve Hizmet Yönetimi Süreci (SR-03)'dir ve bunların 

uygulamaları, sırası ve etkileşimleri, izleme metotları ile gerekli kriterleri belirlenmiş olup, prosesler 

için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır. 

  Ayrıca sürekli iyileştirmenin sağlanması ve kalite sistemi hedeflerine ulaşılması için ihtiyaç 

duyulan uygun yöntemler belirlenmiş olup uygulanmaktadır. 

  Kuruluşumuzca verilen kapasite raporları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ticaret 

sicili gazeteleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Buralardaki 

işlemlere müdahale edilemediğinden dış kaynaklı proses olarak tanımlanmamıştır. 

İlgili Dokümanlar 

Proses Etkileşim Şeması 

  İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası; 

  a) Sistem kapsamında tanımlanan, değerlendirilen ve kontrol edilen hizmetlerimizin şartlara 

uygun olacağını üyelerine garanti eder. 

  b) Bu standardın gerektirdiği kalite güvencenin uygulandığının bilgilerini verir. 

  c) Sistemimizin kuruluşumuzun faaliyetlerini gösterdiği bilgilerin güncel şekilde bulunmasını 

sağlar. 

  4.2. Dokümantasyon Şartları 

    4.2.1. Genel 

  Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu: 

  İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan aşağıdaki 

dokümanlar hazırlanmış olup, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. 
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a) Kalite Politikası (EK-1) 

b) Kalite Planı (EK-2) 

c)  Proses Etkileşim Şeması (EK-3) 

d) Misyon ve Vizyon (EK-4) 

e) Kalite El Kitabı (KEK-01) 

  Standardın öngördüğü prosedürler; 

f)  PR-01 Doküman Kontrolü Prosedürü 

g) PR-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

h) PR-03 İç Tetkik Prosedürü 

i)  PR-04 Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü 

j)  PR-05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü 

  İşlem prosedürleri; 

k) PR-06 İletişim Prosedürü 

l)  PR-07 Ticaret Sicil ve Oda Sicil İşlemleri Prosedürü 

m) PR-08 Kapasite Raporları Prosedürü 

n) PR-09 Ekspertiz Raporları Prosedürü 

o) PR-10 İş Makinesi Tescil Prosedürü 

p) PR-11 Dış Ticaret Prosedürü 

q) PR-12 Sigorta Acenteliği Prosedürü 

r)    PR-13 İşe alma Prosedürü 

s)    PR-14 TAPDK Belgesi Prosedürü 

t)    PR-15 Politika ve Temsil Prosedürü 

u) PR-16 KOSGEB Prosedürü 

v) PR-17 Fuar ve Organizasyon Prosedürü 

w) PR-18 Özel Güvenlik Prosedürü 

x) PR-19 Bütçe Hazırlama, Tadil Ve İzleme Prosedürü 

y) PR-20 Üye Şikayet Yönetimi Prosedürü 

z) PR-21 Risk Yönetim Prosedürü 

 

 

İlgili prosedürlerle birlikte ihtiyaç duyulan dokümanlar; 
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aa)  Formlar, Planlar 

bb) Yönetimin Gözden Geçirme Kayıtları 

cc)  İç Tetkik Kayıtları 

dd) Proses Takip Dokümanları 

ee) Standartların öngördüğü ve ihtiyaç duyulan kayıtlar dökümante edilmiştir. 

    4.2.2. Kalite El Kitabı (KEK) 

  Kalite Yönetim Sistemi’nin genel yapısını, kalite anlayışını ve kalite uygulamalarını içeren 

Kalite El Kitabı (KEK-01), bu sistemi oluşturan diğer dokümanlara atıf yapılarak dökümante 

edilmiştir. Kalite El Kitabı’nın kapsamı, referans olarak aldığı dokümanlar ve hariç tutulan 

maddeler ile gerekçeleri Kalite El Kitabının “Kapsam” maddesinde açıklanmıştır. 

İlgili Dokümanlar 

KEK Madde 3. Kapsam 

    4.2.3. Dokümanların Kontrolü 

  Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği dokümanlar ve dış kaynaklı dokümanlar kontrol 

edilmektedir. 

  Proseslerimizde kullanılan tüm kontrollü dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması 

dağıtımı, doküman değişiklikleri, geçersiz dokümanların kontrolü ve geri toplanması, dokümanların 

güncelliğinin kontrolü, orijinal dokümanların muhafazası, güncel doküman listelerinin hazırlanması 

ve güncellenmesi ile ilgili uygulamaların hatasız ve etkin olarak yerine getirilebilmesi için 

sorumlular belirlenmiş ve dökümante edilmiştir. 

İlgili Dokümanlar 

Doküman Kontrolü Prosedürü (PR-01) 

    4.2.4. Kayıtların Kontrolü 

  Kayıtlar, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğu kanıtlamak ve etkin bir kalite yönetim 

sisteminin uygulandığını gösterebilmek için oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. Kayıtlarımız 

okunabilir, kolayca tanımlanabilir ve düzeltilebilir şekildedir. Tanımlama, depolama, koruma, geri 

alma, saklama süresi ve kayıtların düzenlenmesi hususlarında ihtiyaç duyulan kontrolleri 

tanımlamak için prosedür hazırlanmıştır. 

  Kayıtlarımız yangına karşı arşivde depolanmaktadır. 

İlgili Dokümanlar 

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR-02) 

5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 

  5.1. Yönetimin Taahhüdü 

  Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve uygulaması ile sistemin etkinliğinin 

sürekli iyileştirilmesi hakkındaki taahhüdünün kanıtlarını aşağıdaki konulara ait somut uygulama 

kayıtları ile ispat etmektedir. Bunlar; 
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  a) Kuruluşumuzun hedefleri ile kalitenin sisteminin desteklendiğini göstermek, 

  b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili üye isteklerinin karşılanmasının yanında, yasal ve düzenleyici 

koşulların karşılamak ve önemini bildirmek, 

  c) Kalite politikasını oluşturmak, 

  d) Yönetim gözden geçirmelerini sürdürmek, 

  e) Kaynakların kullanılabilirliğini sağlamaktır. 

  5.2.  Üye İlişkileri Politikası  

  Üst Yönetim, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye odaklı çalışmasını sağlamaktadır. Üye 

beklentileri yasal şartlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası,   üyeleri ile olan ilişkisinde uygulamakta olduğu kalite 

yönetim sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş hizmetlerin yanı sıra sosyal ve 

ekonomik hizmetler de sunarak üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı, üyelerinin sosyal, ekonomik ve 

ticari gelişimleri için yeni bakış açısı kazandırmayı, yeni girişimlerde bulunmalarını ve sürekli 

gelişmelerini sağlayacak, eksik yönlerini tamamlamalarına katkıda bulunacak hizmetler sunmayı, 

üye odaklı yönetim anlayışı ile bu hizmetleri sunarken en üst düzeyde memnuniyetlerini sağlamayı 

kendisine ilke olarak benimsemiştir. 

  5.3.  Kalite Politikası 

  Kalite politikamız, üst ve orta düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan yola 

çıkılarak belirlenmiştir. Kalite politikası sürekli uygunluk, yeterlilik ve etkinlik için yılda en az bir 

kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında gözden geçirilir. Kalite Politikası, kuruluş 

bünyesinde yayınlanır ve politikadaki güncellemeler çalışanlara eğitimlerle ve/veya çalışanların 

görebileceği yerlere asılarak duyurulur. 

  Bütün çalışanlar ve faaliyetler Kalite Politikasına uymaktan sorumludur. Çalışanlar politikadaki 

değişiklik taleplerini Yönetim Temsilcisi’ne iletebilirler. Yönetim Temsilcisi, kalite politikasını 

kuruluşumuz içinde duyurmaktan ve anlaşılmasını sağlamaktan sorumludur. 

İlgili Dokümanlar 

Kalite Politikası 

Misyon-Vizyon 

  5.4.  Planlama 

    5.4.1. Kalite Hedefleri 

  Kuruluşumuzda bölüm yöneticileri tarafından kalite politikası ile tutarlı, ölçülebilir yıllık kalite 

hedefleri yazılı olarak tespit edilmektedir. Kalite hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli olan 

önlemler stratejiler tespit edilerek uygulanmaktadır. Tespit edilen kalite hedeflerine ulaşılabilirlik 

düzeyi üst yönetim tarafından belli aralıklarla değerlendirilerek alınması gereken ilave tedbirler 

belirlenmektedir. 

İlgili Dokümanlar 
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Yıllık Hedefler 

KYS Yıllık Uygulama Kontrol Formu 

    5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 

  Kuruluşumuzun üst yönetimi Madde 4.1’deki standardın “Genel Şartlar” maddesindeki Kalite 

Yönetim Sistemi’nin kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması, sürekli iyileştirilmesi 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından Kalite Yönetim Sistemi’ni planlamıştır. 

Planlamalar eğitim, tetkik, bakım, YGG, akreditasyon izleme komite toplantıları planları olarak 

yapılmaktadır. 

İlgili Dokümanlar 

Yıllık Hedef Formu 

  5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim 

    5.5.1. Sorumluluk ve Yetki 

  Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin işlemesi ve sürdürülmesini, birimler arası 

koordinasyon, iletişim ve işbirliğini sağlamak için bir Organizasyon Şeması (OEK EK-01) ve 

kuruluş içinde yer alan, işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm çalışanların görev yetki ve 

sorumlulukları (OEK - Görev Tanımları – GT-01, ... GT-30) yazılı olarak hazırlanmış ve ilgililere 

dağıtımı yapılmıştır. 

İlgili Dokümanlar 

Organizasyon El kitabı - OEK 

    5.5.2. Yönetim Temsilcisi 

  Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, 

gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması, kalite yönetim 

sisteminin performansına yönelik ihtiyaç halinde üst yönetime rapor verilmesi ve kuruluşta üye 

şartlarının bilincine varılmasının yaygınlaştırılması sorumluluklarını yerine getirecek Yönetim 

Temsilcilerinin atamasını yazılı olarak yapmış ve bütün birimlere duyurulmasını sağlamıştır. 

İlgili Dokümanlar 

Atama Yazısı (OEK) 

Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı (OEK) 

    5.5.3. İç İletişim 

  Kuruluşumuzda iç iletişim sözlü, yazılı veya bilgisayar ortamından yapılmaktadır. Hizmet 

birimlerimizin aynı ortamda bulunması iletişimin hızlı ve etkin yapılmasını sağlamaktadır. 

İlgili Dokümanlar 

İç İletişim Formu (F-20) 

  5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi 

    5.6.1. Genel 

  Üst yönetim, kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini 

garanti etmek için planlanmış aralıklarla gözden geçirir. Bu gözden geçirme, kalite politikası ve 
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stratejik/kalite hedefleri dâhil, kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan değişiklikler ve sistemin 

geliştirmesi için uygun koşulların değerlendirmelerini içerir. YGG toplantısından 1 hafta önce KYT 

tarafından “yıllık performans raporu” hazırlanarak yönetime sunulur. Yönetimin gözden geçirmesi 

ile ilgili kayıtlar oluşturulmakta ve muhafaza edilmektedir. 

  Toplantı sıklığı yılda en az bir kere olmak koşuluyla departmanın durumuna göre Yönetim 

Temsilcisi tarafından arttırılabilir. Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısının tarihi toplantı 

gününden en geç bir hafta öncesinde Yönetim Temsilcisi tarafından katılacak personele duyurulur. 

Toplantılara mazeretlerini bildirerek katılmayanlara toplantı neticeleri iletilir. Üç kişiden fazla 

kişinin katılamaması durumunda toplantı yapılmaz ve gelecek en yakın tarihe ertelenir. 

    5.6.2. Gözden Geçirme Girdileri 

  Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarının gündemini ve katılacaklara duyurusunu Yönetim 

Temsilcisi yapar. Yönetimin gözden geçirme toplantılarındaki; 

- Bir önceki toplantı kararları ve alınan kararların uygulama sonuçları, 

- Kuruluş içi kalite tetkik (iç tetkik) sonuçları, 

- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişen durumlar 

- Düzeltici ve önleyici faaliyetler, 

- Stratejik/Kalite hedeflerinin belirlenmesi/değerlendirilmesi, 

- Kalite Politikası ile ilgili gelişmeler, 

- Kaynak İhtiyaçları, 

- Üyelerden gelen bilgiler (anket, şikayet vb), proseslere, hizmete ait değerlendirmelerin 

istatistiksel analiz sonuçları, 

- Öneriler ve temenniler, 

- Bölgemizdeki gelişmeler ve durumumuz, 

- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler gibi gündem maddeleri gözden geçirme 

girdisi olarak değerlendirilir. 

    5.6.3. Gözden Geçirme Çıktıları 

  Yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülen konular, alınan kararlar ve bu kararların 

uygulanmasından sorumlu personel Yönetim Temsilcisi tarafından toplantı tutanak formuna 

kaydedilir ve katılımcılara dağıtılır. Kalite yönetim sisteminin ve uygulanan proseslerin etkinliğinin 

iyileştirilmesi için alınacak tedbirler, hizmetlerin iyileştirilmesi için üye şartları çerçevesinde gerekli 

düzenlemeler ve varsa kaynak ihtiyaçları gözden geçirme çıktılarıdır. 

İlgili Dokümanlar 

YGG Toplantı Tutanakları 

Akreditasyon İzleme Komitesi Tutanakları  

Yıllık Performans Raporu 
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5.6.4 Mali Politika 

1.      İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki 

faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,   üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni 

hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı 

hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır. 

2.      İTSO’nun verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen 

hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik 

koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir. 

3.      İTSO’nun bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde 

tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır. 

4.      İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. 

Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

5.      Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel 

sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel 

sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır. 

6.      Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan 

yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir. 

7.      Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden İTSO, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. İTSO Muhasebe 

birimince üretilmiş Mali Tablolar ile dayanağı olan işlemlere ilişkin kayıtlar ve belgeler sözleşmeli 

Yeminli Mali Müşavir tarafından kontrol edilir.    

8.      İTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, 

doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser. 

9.      Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak 

mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve Genel Kurullar öncesinde oda 

üyelerine sunar. 

10.   Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu 

fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar. 

11.    İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon 

olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak 

değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına 

izin verilmez. 

12.    Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere 

karşılık sigortalanır. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 01/06/2015 tarih ve 113 sayılı kararı 

ile oluşturulmuştur. 

5.6.5 İTSO Etik Kuralları  

1.İş etiği ve ahlakı kavramlarının, iş yaşamında ve uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerde 

önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle Etik değerlerin toplumun refaha ulaşması ve çağdaş 
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yaşamda mükemmeliyete ulaşmanın sürekli bir arayış olduğunun bilinci çerçevesinde çalışmalarını 

sürdüren Odamız, tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan köklü bir kuruluş olup, 

etik kuralları kendi kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir. 

Odamızın; tüm paydaşları ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve 

haklara saygı esastır.  

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki 

rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz 

önünde bulundurmaktadır. 

 

Saygılarımla, 

Levent Hakkı YILMAZ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

  

 AMAÇ VE KAPSAM 

Etik; doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır. 

 Etik kurallar günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara 

uygun davranış standartlarımızı yansıtır. Etik kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma 

şeklimizin bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder. 

 

 İTSO etik kuralları, Oda adına görev yapan tüm çalışanları, organlara seçilmiş üyeleri ve İTSO’ 

yu temsil edenleri kapsar.  

 İTSO etik kurallarının oluşturulmasının amacı; Oda adına görev yapan tüm çalışanların, 

organlara seçilmiş üyelerin ve Odayı temsil edenlerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı 

altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış 

kurallarının belirlenmesi, uygulanmasında yardımcı olunması ve olası çıkar çatışmalarının 

önlenmesidir. 

  

ETİK KURALLARIMIZ 

Odamız çalışanları, organ üyeleri, İTSO’ yu temsil edenler,  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan 

ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler. 

  

1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK 

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. 

2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN 

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür. 
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3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI 

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir. 

4- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI 

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve 

kaynak israfından kaçınılır.  

5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI  

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, 

kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her 

türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda 

dikkatli davranılır. 

6- SORUMLULUK  

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık 

içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır. 

7- FIRSAT EŞİTLİĞİ  

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara 

fırsat eşitliği sağlanır.    

8- POZİTİF YAKLAŞIM  

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.  

9- GİZLİLİK 

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas 

alınır. 

10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK  

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır. 

  

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat 

vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret 

ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, bezdiri (mobbing), v.b. 

davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir. 

  

İZLENECEK SÜREÇ 

Kişiler herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli 

önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak bildirir.  
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Genel Sekreter tarafından değerlendirilecek bildirimler Etik Kurul’a havale edilir. İçeriği etik 

konusu olmayan bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri bildirimde 

bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur. 

  

İTSO ETİK KURULU 

Oda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, çalışanların etik kurallar konusunda 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik 

uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Kurul oluşturulur.  

 

ETİK KURULUN YAPISI  

Meclis Üyeleri Muzaffer Seküçoğlu, Ali İnan, Ethem Kartal, Müfit Tennioğlu, Sadullah Özkan, 

Erol Tezcan, Fuat Keser, Remzi Gökhan Kazak ve Genel Sekreter Figen GÜL DÖNMEZ olmak 

üzere  dokuz kişiden oluşur. Etik Kurul raportörü Genel Sekreterdir.  

 

 

ETİK KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 Etik Kurul; 

a)    Etik sorunlarda, etik kurallar doğrultusunda, kanıtlara dayalı değerlendirmeler yapar, 

b)    Etik kuralları gerektiğinde revize edilmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunur, 

c)    Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konular ve 

sorunlarda gizlilik içinde çalışır ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar. 

  

ETİK KURULUN ÇALIŞMA BİÇİMİ 

1.Genel Sekreter tarafından Etik Kurul’a sevk edilen konular gizlilik esaslarına uyularak ve kayıt 

altına alınarak Etik Kurul Başkanı tarafından yapılacak ilk toplantı gündemine taşınır. 

2.Etik Kurul yılda en az Bir kez toplantı yapar. Bu toplantıya Etik Kurul Başkanı ya da Genel 

Sekreter, gündemi hazırlayarak çağrı yapar. Ayrıca Kurul, olağanüstü bir durumun meydana 

gelmesi veya üyelerinin çoğunluğunun isteği ile de bir hafta içinde toplanabilir. Toplantı biri başkan 

olmak üzere üç üyenin muhakkak bulunması esastır. Kararın oy birliği ile verilmesi gerekir. Oy 

birliği ile karar alınamaması halinde karar ve karara itirazlar gerekçeli olarak Yönetim Kurulu’na 

raporlanır ve Yönetim Kurulu’nun da hazır bulunduğu oturumda oylama tekrarlanır. Bu durumda 

kararlar oy çokluğu ile alınır. 

3.Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması 

gereken yazışmaları Genel Sekreter aracılığıyla yapar. 



 

 

 
İSKENDERUN TİCARET ve SANAYİ ODASI 

 

Dok. No KEK-01 

Yayın Tarihi 16.04.2012 

KALİTE EL KİTABI 
Rev. Tarihi 09.06.2015 

Rev. No 1 
 

 

4.Kurul, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da 

sözlü bilgi alır, ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet eder. Oturumda sadece konuya yönelik 

sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir. 

5.Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Etik Kurul önünde savunmalarını yapma hakkı 

tanınır; istenmesi halinde bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hakkının kendilerine bildirildiği 

tarihten itibaren bir hafta içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılır. 

Bu durumda Etik Kurul eldeki diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirme yapar ve görüş 

bildirir. 

6.Etik Kurul’un, incelemesini bir ay içerisinde tamamlaması esastır. Uzman ya da uzmanlar 

toplantılara davet edilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde görüşlerine başvurulacak uzman ya da 

uzmanlardan bir alt kurul oluşturularak çalışmaları için ek süre tanınabilir. Bu uzmanlar ya da alt 

kurullar, Etik Kurul tarafından kendilerine havale edilen dosya üzerindeki çalışmalarını belirlenen 

süre içinde tamamlayarak, hazırladıkları raporu Etik Kurul’a sunar. 

7.Kurul üyeleri toplantılarda gerekli her türlü bilgiyi raportörden isteyebilir, belgeleri ve kayıtları 

inceleyebilir.  

8.Kurul, oylama yaparak değerlendirme sonucuna ve görüşüne ilişkin son kararını verir. Etik 

Kurul kararına katılmayan üyeler görüşlerini içeren gerekçeler ile karara muhalefet şerhi koyabilir. 

Üyeler çekimser oy kullanamaz. 

9.Etik Kurul’da kendisi ile ilgili konu görüşülmesi durumunda, ilgili üye oturum salonunda 

bulunmaz, oylamaya katılmaz. 

10.Etik Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na 

sunar. 

11.Konu ile ilgili tüm dokümanlar TOBB’nin Lüzum Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği 

hükümlerine göre saklanır. 

Yürürlük ve Bildirim 

 İTSO Etik Kuralları, Yönetim Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanıp 

Meclise sunulmuş ve Odamız 21.10.2015 tarih ve 33 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Etik 

Kurallar onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Kararın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en fazla 3 ay 

içinde Genel Sekreter tarafından seçim ile göreve gelen kurul ve komisyon üyeleri ile personele 

seminer verilerek bildirilir. 

6. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 

  6.1. Kaynakların Sağlanması 

  Kaynak yönetimi; insan kaynaklarını, altyapı ve çalışma ortamını kapsar. Düşünülen kaynaklar, 

kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için, etkinliğini sürekli artırmak için ve üye 

şartlarını karşılayarak üye tatminini sağlamak için sağlanmaktadır. 

  Yönetim Temsilcisi, kalite yönetim sistemi elemanları için gerekli kaynakları belirler, üst 

yönetimden talep eder. 
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  Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Planlarının uygulanabilmesi için gerekli kaynakları, 

yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmekte, organizasyonun belirlenen 

hedeflere ulaşması ve sürekli gelişimi için gerekli olan kaynaklar tanımlanarak temin edilmektedir. 

  6.2. İnsan Kaynakları 

  Genel 

  Kuruluşumuzda hizmet kalitesi ve güvenliğini etkileyen işleri gerçekleştiren personelin eğitim, 

beceri ve tecrübe yönünden gerekli ve yeterli şartları taşımasına dikkat edilmektedir. İnsan 

kaynaklarının sağlanmasında bağlayıcı yasal şartlar uygulanmaktadır. 

  Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması, işletimi veya değerlendirilmesi gerektiği 

durumlarda gerekli sözleşme ve anlaşmalar yapılır ve bunlarda dış kaynaklı olarak sağlanmaktadır. 

  Kuruluşumuzda meslek komiteleri, meclis üyeleri, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve 

yönetim kurulu başkanı 5174 sayılı kanun çerçevesindeki seçim yönetmeliği uyarınca 

belirlenmektedir. 

6.2.1.İnsan Kaynakları Politikası 

Üst Yönetim, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye odaklı çalışmasını sağlamaktadır. 

Üye beklentileri yasal şartlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası,   üyeleri ile olan ilişkisinde uygulamakta olduğu kalite yönetim 

sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş hizmetlerin yanı sıra sosyal ve ekonomik 

hizmetler de sunarak üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı, üyelerinin sosyal, ekonomik ve ticari 

gelişimleri için yeni bakış açısı kazandırmayı, yeni girişimlerde bulunmalarını ve sürekli 

gelişmelerini sağlayacak, eksik yönlerini tamamlamalarına katkıda bulunacak hizmetler sunmayı, 

üye odaklı yönetim anlayışı ile bu hizmetleri sunarken en üst düzeyde memnuniyetlerini sağlamayı 

kendisine ilke olarak benimsemiştir. 

Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve yetkinliklerini konusunda gelişimlerini 

sağlamak , 

Güvenli, sağlıklı, çalışanlara gelişim ortamı ve fırsatı veren kaliteli bir iş ortamı sağlamak,  

Çalışanların, maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak, 

Çalışanlara özgürce düşüncelerini paylaşabileceği demokratik bir ortam yaratmak ve iş yeri ile 

bütünleşmesini sağlamak, 

Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek. Yüksek performansı ödüllendirmek, 

beklentinin altında kalan performansın gelişimine destek olmak, 

Çalışanlar arası iletişimi, ekip dayanışmasını ve paylaşımları desteklemek amacıyla çeşitli 

aktiviteler gerçekleştirerek motivasyonlarının artmasını sağlamak, 

Çalışanların beklentilerini açık ve somut olarak ortaya konulmasına ortam sağlamak ve ölçülebilir 

kriterlerle bunları değerlendirmek, 

 İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 08/06/2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile 

oluşturulmuştur.  

   6.2.2. Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim 

  Kalite yönetim sistemini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken 

yeterlilikler Organizasyon El Kitabı / Personel Niteliklerinde belirlenmiştir. Personel alımı Nitelik 



 

 

 
İSKENDERUN TİCARET ve SANAYİ ODASI 

 

Dok. No KEK-01 

Yayın Tarihi 16.04.2012 

KALİTE EL KİTABI 
Rev. Tarihi 09.06.2015 

Rev. No 1 
 

 

Profillerinde belirtilen niteliklere göre yapılır ve personelin ilk işe girişinde öğrenim, beceri ve 

deneyim uygunluğu değerlendirilir. 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetlerin şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların, 

üye şikâyetlerinin azaltılması, yok edilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin sürekliliğinin 

sağlanması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla kalite yönetim sistemini etkileyen faaliyetleri yöneten, 

uygulayan, doğrulayan tüm personel ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynaklarına yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. 

  Eğitimler planlı ve plansız olarak talip edilmektedir. Planlı eğitimler her yılın başında Yönetim 

temsilcisi tarafından personellerin bilgisi alınarak hazırlanır. Gerçekleşen eğitimler kayıt altına 

alınarak takip edilir. Plansız eğitimler gelişen şartlar doğrultusunda yapılmakta ve kayıtları 

tutulmaktadır. 

  Üyeler için yapılan eğitimlerde duyurular internet sayfası, jet sms ve e-posta yolu ile yapılır. 

Gerçekleşen eğitimler ve seminerler görsel olarak kayıt altına alınır. 

İlgili Dokümanlar 

Organizasyon El kitabı (OEK) 

  6.3. Alt yapı 

  Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin çalışması için, verilen hizmetlerin hızlı ve doğru gerçekleşmesi 

için uygun şartları sağlayan alt yapı ihtiyaçlarının tespiti, temini ve gelişimi sağlanmaktadır. 

  Alt yapı binası, çalışma alanlarını ve bununla ilgili tesisleri, proses teçhizatını (donanım ve 

yazılım) ve destek hizmetlerini kapsar. Alt yapı ile ilgili hizmetler sözleşme ile dışarıdan temin 

edilebilmektedir. 

İlgili Dokümanlar 

Sözleşmeler 

  6.4. Çalışma Ortamı 

  Kuruluşumuzda, Kalite Yönetim Sistemi’nin önemli bir elemanı olan insan kaynağından 

optimum verim elde edilmesi ve hizmet şartlarının yerine getirilmesi açısından gerekli olan çalışma 

alanları, proses teçhizatları ve destek hizmetleri ile ilgili düzenlemeler üst yönetim tarafından 

yapılmıştır ve sürekliliği sağlanmaktadır. 

     6.5. Oryantasyon 

    Amaç, Odamızda yeni göreve başlayan elemanların, planlı bir oryantasyon sürecinden 

geçirilerek, en kısa sürede organizasyona ve işe uyumlandırılmasıdır. 

Yeni işe başlatılan her personel İnsan Kaynakları Sorumlusu ve ilgili birim sorumlusu tarafından 

oryantasyon eğitimine tabii tutularak verilen eğitim ve değerlendirilme sonuçları Personel Eğitim 

Takip Formuna (F-66) kayıt edilir. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 08/06/2015 tarih ve 114 sayılı kararı 

ile oluşturulmuştur. 

Oryantasyon süreci iki aşamadan oluşur: 
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Kurumsal Uyumlandırma 

Elemanların işe başladıkları 1 hafta içinde, İK tarafından Odamızın misyonunun,  organizasyon 

yapısının, yöneticilerinin, tanıtıldığı, çalışanların sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin açıklandığı, 

uyumlandırma sürecidir. 

 

Teknik Uyumlandırma 

İşe girişi takip eden ilk hafta içinde, önceden hazırlanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen, işin 

tekniklerinin öğretildiği, işe uyumlandırma sürecidir. 

 

7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 

  7.1. Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması 

  Kuruluşumuzda hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan süreçler planlamış ve geliştirmektedir. 

Belirlenen süreçlerde yaşanabilecek kanun, yönetmelik değişiklikleri süreçlere hemen dâhil 

edilmekte olup verilen hizmetin doğruluğu gerçekleştirmektedir. Kontrol kriterleri yasal 

düzenlemeler ile kontrol edilmekte yenilikler dâhil edilmektedir. Kuruluşumuz 5174 sayılı Odalar 

ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 

yönetmelikler çerçevesinde hizmet vermektedir. Ayrıca 5590 sayılı kanunun 85. Maddesine 

istinaden hazırlanan iç yönetmeliğin, 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanununa bağlı olarak değiştirilmesini kapsamaktadır. Hizmet sunum kayıtlarının saklanma şekli 

4.2.4 maddesine göre belirlenmiştir. 

İlgili Dokümanlar 

Kalite Planı 

  7.2. Üye İle İlişkili Prosesler 

    7.2.1. Üye Hizmet Gereksinimleri 

  Kuruluşumuzda sunulan rutin hizmetlerin (ticaret sicil, kapasite raporları vb.) şartları, yasal 

şartlar ve mevzuatlara uygun olarak belirlenmektedir. Hizmet sunumunda rutin işlerde şartların 

dışına çıkılması söz konusu olmamaktadır. 

  Yıl içerisinde verilecek seminer, toplantılar, kongreler vb faaliyetlerin bir bölümünün 

belirlenmesi sene başlarında yapılabilmekte, diğerleri yıl içerisinde doğacak ihtiyaca göre faaliyet 

planı ile kayıt altına alınmaktadır. 

    7.2.2. Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetler ile ilgili olarak şartlar sürekli olarak dış kaynaklı dokümanlar 

ile takip edilmektedir. İnternet üzerinden ve TOBB’dan gelen mevzuat bilgilendirmeleri incelenerek 

değişen şartlar hizmet şartlarına ilave edilmektedir. Değişen şartların oluşması durumunda Genel 

Sekreter durumu personele kaynak yönetimi maddesi uyarınca aktarmaktadır. 

    7.2.3. Üye İle İletişim 

  Kuruluşumuzdan alınan hizmetler üyelerimize şahsen veya vekâlet yolu ile temsilciliklerine 

verildiğinden şahsen gerçekleşmektedir. 
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  Üyelerimize televizyon, gazete, mektup, faks, e-posta, SMS ve internet sayfamızdan duyurumlar 

yapılmaktadır. Üyelerimizin işlerinin takip edilmesi için resmi kuruluşlarla kayıtlı olarak yazışmalar 

yapılmaktadır. 

İlgili Dokümanlar 

İletişim Prosedürü (PR-06) 

 7.3. Tasarım ve Geliştirme 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetlerin şartlarının yasal şartlar ve mevzuatlar ile belirlenmesinden 

dolayı tasarım ve geliştirme yapılmamaktadır. Bundan dolayı madde kapsam dışı bırakılmıştır. 

Rutin Oda faaliyetleri dışındaki gelişmeler ile ilgili olarak düzenlemeler yapılmaktadır. 

  7.4. Satın alma 

    7.4.1. Satın Alma Prosesi 

  Üyeye sunulacak hizmet kalitesini etkileyecek malzeme ve teçhizatı tanımlamak, sınıflamak ve 

tedarik etme yöntemlerini belirlemektir. Rutin satın alımlar muhasebe memuru tarafından yürütülür. 

Mümkün olduğu takdirde üç yerden teklif alınır ve en uygun teklif değerlendirilir. Özellik arz eden 

ve yüksek meblağ ihtiva eden satın alımlar yönetim kurulunda görüşülür, gereğini Genel Sekreter 

yerine getirir. 

  Odamızda satın alma işlemleri çok yoğun olmadığından tedarikçi değerlendirme sistemi 

uygulamasına gerek görülmemiştir. 

    7.4.2. Satın alma Bilgisi 

  Satın alınacak malzeme ya da teçhizatın taşıması gereken tüm özelliklerin talep formunda veya 

alınacak tekliflerde yer alması sağlanır. 

    7.4.3. Satın alınan Ürünün/Hizmetin Doğrulanması 

  Satın alma, Muhasebe Memuru ve ürünü/hizmeti talep eden personel tarafından, nitelikli satın 

alımlarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ürün veya hizmeti 

kontrol etmelidir. Uygun olmayan ürünler iade edilmeli, uygun olmayan hizmet istenilen niteliğe 

ulaşıncaya kadar tekrarlanmalıdır. 

İlgili Dokümanlar 

Satın Alma Talimatı (T-07) 

  7.5. Hizmet Üretimi 

    7.5.1. Hizmet Üretiminin Kontrolü 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetlerin doğru yapılması amacı ile prosedürler ve hizmet akış planları 

oluşturulmuştur. Verilecek hizmetler için gerekli olan üye dokümanları detaylı olarak internet 

sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca talep eden üyelerimize Odamızdan çıktısı verilmektedir. 

  Yapılan işlemler web tabanlı bilgisayar programları ile kayıt altına alınmaktadır. Hizmet 

sunumunda oluşabilecek aksaklıklarda uygun olmayan hizmet prosedürü uyarınca iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

İlgili Dokümanlar 
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Ticaret Sicil ve Oda Sicil İşlemleri Prosedürü (PR-07) 

Kapasite Raporları Prosedürü (PR-08) 

Ekspertiz Raporları Prosedürü (PR-09) 

İş Makinesi Tescil Prosedürü (PR-10) 

Dış Ticaret Prosedürü (PR-11) 

Sigorta Acenteliği Prosedürü (PR-12) 

    7.5.2. Hizmet Üretimi ile İlgili Proseslerin Geçerli Kılınması 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetlerin doğrulanması, işlemlerin tamamlanmasından sonra 

gerçekleşmektedir. Kapasite Raporları gibi, kurumlara gönderilen evrakların onaylanarak geri 

gelmesi ile geçerlilik sağlanmaktadır. 

    7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik 

  Verilen hizmetlerin geriye dönük izlemeleri bilgisayar programından ve arşivdeki 

dosyalarımızdan yapılmaktadır. Üye dosyalarının eksiksiz tutulması ve numarası sistemi 

uygulandığından izleme sağlamaktadır. Bilgisayar programında tutulan kayıtlara göre işlem tarihleri 

ve bilgilerine ulaşılabilinmektedir. 

    7.5.4. Üye Mülkiyeti 

  Kuruluşumuzda kullanılan üye malları, kimlik fotokopileri ve şirket bilgileri, kapasite ekspertiz 

raporları vb.dir. Kayıt sırasında teslim alınan ve çeşitli tescil işlemleri ile oluşan evraklar üyelerin 

kendi dosyalarında muhafaza edilmektedir. Dosyalar yangına karşı korumalı arşivlerde muhafaza 

edilmektedir. 

  7.5.5. Hizmetlerin Korunması 

  Verilen hizmetlere ait dosyalarının korunması arşive kaldırılan dosyalar için geçerlidir. Üye 

dosyalarını elden teslim almasından dolayı muhafaza arşiv işlemlerine uygulanmaktadır. 

  7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 

  Kuruluşumuzda verilen hizmetlerin izleme ve ölçme cihazları ile kontrol edilmesi söz konusu 

olmadığından dolayı madde kapsam dışı bırakılmıştır.  

     

     7.7.  Bilgi İşlem Politikası 

 

Tüm paydaşları, diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan İskenderun Ticaret ve 

Sanayi Odasının kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun 

bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. 

Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, yenilikleri odamız 

hizmetlerine ekleyerek tüm paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek için 

teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, sürdürülebilir olması bilgi işlem 

politikamızdır. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 08/06/2015 tarih ve 114 sayılı kararı 

ile oluşturulmuştur. 
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7.8. Haberleşme ve İletişim Politikası  

Hedef kitlelerimiz, üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükümet, sivil toplum kuruluşları 

söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi 

şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır. 

Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin 

birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi, 

Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin,  üyelerimizin mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırıcı bilgilerin hedef kitlelerimize ulaştırılması, 

İTSO Basın Yayın Danışmanı ve Ar-Ge Memuru  tarafından Odamız yayınlarının içeriğinin 

belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü 

koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi  

Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitlelerimize 

ulaştırılması 

İlçemize ait sosyo- ekonomik verilerin yer aldığı Sosyo-Ekonomik Rapor’un her yıl düzenli olarak 

yayımlanması ve hedef kitlelerimize ulaştırılması, 

Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve 

ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, 

araştırma bulgularının hedef kitleler ile paylaşılması 

İTSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş 

ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi 

İTSO’ nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında İTSO yöneticileri 

tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması, 

İTSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması 

Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması 

Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar 

düzenlenmesi  

SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması 

Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin 

sağlanması 

Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm 

duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması 

Oda üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri  içinde     

duyurulmasının sağlanması  

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, 

gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması 

Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans , 

seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması  

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması 

Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin 

katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi 
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Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması 

 Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında İTSO bölümünün güncel 

tutulması 

Odamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Odamız internet sitesine 

(www.iskenderuntso.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması 

Odamızın haber ve aktivitelerinin duyurulması için Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım 

sitelerinin de aktif olarak kullanılması, 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 08/06/2015 tarih ve 114 sayılı kararı 

ile oluşturulmuştur. 

8. ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞME 

  8.1. Genel 

  Kuruluşumuzda Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu sağlamak ve hizmetin istenilen 

özellikleri taşıdığını göstermek için tüm faaliyetlerin kayıt, kontrol ve muhafaza işlemleri 

dokümante edilmiştir. Yapılması gereken kontroller ve kayıtların ne olacağı prosedürler ve proses 

haritaları esas alınarak tespit edilmiştir.  

  Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli sistematik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

İlgili dokümanlar 

İç Tetkik Prosedürü PR-03 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü PR-05 

  8.2. İzleme ve Ölçme 

    8.2.1. Üye Memnuniyeti 

  Kalite Yönetim Sistemi performansının göstergelerinden biri olan üye şartlarının karşılanma 

düzeyi, yapılan memnuniyeti anketleri ile ölçülmektedir. Kuruluşumuz üyelerini kapsayan ve her 

yıl en az bir defa üye memnuniyeti ve beklentilerini ölçme anketlerini posta ile gönderir. 

Kuruluşumuzun internet sayfasında devamlı olarak bir anket formu hazır bulundurulur. Doldurulan 

anket sonuçları Akreditasyon Sorumlu Başkanı, Genel Sekreter veya Bölüm sorumluları tarafından 

değerlendirilir. Sonuçlar YGG toplantılarında görüşülür. Anketten elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda performans iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve üyelerin beklentilerinin maksimum 

seviyede karşılanması hedeflenmektedir.  

  Ayrıca, üyelerden gelen şikâyetler ve beklentiler değerlendirilerek incelenmekte, sorumluları ve 

gereken iyileştirme faaliyetleri belirlenmekte ve yapılan işlemlerle ilgili nihai sonuç hakkında üyeye 

bilgi verilmektedir. 

    8.2.2. İç Tetkik 

  Kuruluşumuzda kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin planlanan düzenlemelere, kalite 

Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygunluğunu doğrulamak, yeterliliğini ve etkinliğini 

kontrol etmek amacıyla iç tetkikler yapılır. 
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  Kuruluşumuzda iç tetkikler, tüm prosesleri yılda en az bir defa tetkik edecek şekilde 

gerçekleştirilir. Tetkik sıklıkları, tetkik edilecek olan prosesin önemine ve durumuna göre belirlenir 

ve gerektiğinde arttırılabilir. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı, metotları ve tetkikçilerin seçim 

kriterleri İç Tetkik Prosedürü’nde tarif edilmiştir. Tetkiklerin objektifliğini ve tarafsızlığını 

sağlamak için, tetkikçiler kendi işlerini-proseslerini tetkik edemezler. 

  Tetkiklerde bulunan uygunsuzluklarda, uygunsuzlukların giderilmesi için yapılacak olan 

düzeltici faaliyetler belirlenir, planlanır ve uygulamaya alınır. Uygulama sonuçları takip tetkikleri 

ile uygulama ve etkinlik açısından değerlendirilir.  

  İç Tetkik sonuçları yönetimin gözden geçirme toplantısında ele alınarak sonuçları değerlendirilir. 

İlgili dokümanlar 

İç Tetkik Prosedürü PR-03 

    8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi  

  Süreçlerin etkinliği; her bir sorumlu tarafından değerlendirilir. Süreçlerin genel olarak 

değerlendirilmesi yapılan YGG toplantılarının tutanakları bir araçtır. Değerlendirilen toplantı 

tutanakları incelendiğinde süreçlerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar görülmekte, iyileştirme 

yapılacak konular belirlenip hedef kapsamına alınmaktadır. 

  Süreçlerin etkinliği; üyelere verilen hizmetlerin doğrultusunda gelen şikâyet ve hata sonuçlarına 

göre ölçülür. 

  Süreçlerin etkinliği ayrıca; 

 İç Tetkikler, 

 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, 

 İç ve Dış Memnuniyet anketleri aracılığı ile ölçülmektedir. 

 Kapasite/Ekspertiz; raporun doğru hazırlanması ve zamanında Ankara’ya sevk edilmesi ile 

ölçülür. 

 Ticaret Sicili; işlem doğruluğu, 

 İş Makinesi Tescili; işlem Doğruluğu, 

 Muhasebe; aidat toplama oranları ile ölçülür. 

    8.2.4. Hizmetlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 

  Kuruluşumuzda hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için hizmetlerin ölçülmesi ve 

izlenmesine yönelik bir sistem kurulmuştur.  

  Kayıt aşamasından geçen evrak, Üst Yönetime sunulmadan önce ilgili departman sorumlusu 

tarafından kontrol edilir. Son kontrolden geçen Akreditasyon Sorumlu Başkan onayına imzalanması 

için sunulur.  

  8.3. Uygun Olmayan Hizmetlerin Kontrolü 

  Kuruluşumuzda sunulan hizmetlerin ilgili prosedür, talimat ve mevzuatlara uygun olarak 

hazırlanması her aşamada kontrol edilir. Bu amaçla, uygun olmayan hizmetin üyeye sunulmadan 
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önce tespit edilmesi veya üyeye sunulduktan sonra hatalı olduğunun fark edilmesi halinde hizmetin 

imhasına ve/veya düzeltilmesine ilişkin uygulamalar, sorumluluk ve yetkiler belirlenmiştir. 

  Uygun olmayan hizmet düzeltildiğinde, şartlara uygunluğun gösterilmesi amacıyla tekrar 

doğrulama işlemine tabii tutulmaktadır. 

İlgili dokümanlar 

Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü (PR-04) 

  8.4. Verilerin Analizi 

  Kuruluşumuzda Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek amacıyla 

aşağıda belirtilen konularda veriler toplanır, belirlenen periyodlarda analiz edilerek raporlanır. 

Akreditasyon Sorumlu Başkanı, Genel Sekreter ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gözden 

geçirilerek değerlendirilir. 

 

Veriler Periyot Analiz Yönetimi 
Sorumlu 

Departman 

Değerlendir

me 

Yıllık Tahmini 

Bütçe Hedefleri  
Yılda bir Bütçe sapmaları Muhasebe  

Üye memnuniyeti Yılda bir % Oranı Yönetim Temsilcisi  

Düzenlenen 

aktiviteler (seminer, 

toplantı vb.) 

Yılda bir Adet Yönetim Temsilcisi  

Ticaret Sicili 

işlemleri 
Yılda bir Adet 

Ticaret Sicili 

Müdürlüğü 
 

Kapasite / Ekspertiz Yılda bir Adet/Sektörel 
Araştırma ve 

İstatistik 
 

Muhasebe Yılda bir 
Üye Sayısı Aidat 

Durumu 
Muhasebe  

  8.5. İyileştirme 

    8.5.1. İyileştirmede Süreklilik 

  Üst yönetim, iletişimin kullanımı, yönetimin gözden geçirmesi, iç tetkik, doğrulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi, doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarının analizi, kontrol önlemleri ve 

kombinasyonlarının geçerli kılınması düzeltici faaliyetler ve Kalite yönetim sisteminin 

güncelleştirilmesi ile, kuruluşun kalite yönetim sisteminin etkinliğin sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

    8.5.2. Düzeltici Faaliyet 

  Kuruluşumuzda, tekrarlanmasını önlemek amacıyla uygunsuzlukların sebebini ortadan 

kaldırmak için; 

 Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (üye şikâyetleri dâhil), 

 Uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi,  

 Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak üzere yapılacak faaliyetler için gerekliliğinin 

değerlendirilmesi,  
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 Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi,  

 Yapılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları,  

 Yapılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi 

şartlarını tanımlayan Düzeltici Faaliyet Prosedürünü oluşturmuş ve uygulanmaktadır. 

İlgili dokümanlar 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (PR-05) 

    8.5.3. Önleyici Faaliyet  

  Kuruluşumuzda, potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek, bunların sebeplerini 

ortadan kaldırmak için; 

 Potansiyel uygunsuzluklar ve sebeplerinin belirlenmesi, 

 Uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlenmek üzere yapılacak faaliyetler için gerekliliğin 

değerlendirilmesi,  

 Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi, 

 Yapılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları, 

 Yapılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi 

şartlarını tanımlayan Önleyici Faaliyet Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 

İlgili dokümanlar 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü PR-05 


