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Özet: Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki otomotiv endüstrisi tarafından uygulanan yönetim 
sistemleri karşılaştırmalı bir şekilde sunulmaktadır. Otomotiv endüstrisi Türkiye’deki etki alanı 
büyük olan sektörlerden biridir. Tüm sektörler ile bağlantılı çalışıyor olması, sektörün 
çevresel yükünün etkisi açısından önemlidir. Artan yasal düzenlemeler ve rekabet koşulları, 
otomotiv endüstrisini yeni yönetim sistemleri benimsemeye yönlendirmektedir. Gerek 
uluslararası ve ulusal standartlar gerekse müşteri beklentileri, otomotiv endüstrisinin bir 
sistem olarak entegre bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, 
otomotiv endüstrisine özgü yönetim sistemleri geliştirilmektedir. Bunun yanısıra tüm sektörler 
tarafından benimsenmiş kalite sistemleri de otomotiv endüstrisi tarafından kabul görmektedir.  
Benimsenen yönetim sistemlerinin üretim üzerinde olduğu kadar yerel, ulusal ve küresel 
çevrenin kalitesi üzerinde de olumlu etkilerinin olması beklentiler arasındadır. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de otomotiv ana sanayi tarafından benimsenmiş kalite ve yönetim sistemlerini 
değerlendirmek, bu sistemlerinin özelliklerini ve çevre üzerindeki olası etkilerini ortaya 
koymaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: ISO 16949, WCM, Ecovadis, Ford Q1, ASES 

 

EVALUATION OF THE MANAGEMENT SYSTEMS ADOPTED BY THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKEY  

Abstract: Management systems practiced by the automotive industry in Turkey is presented 
in a comparative way in this study. Automotive industry has a large impact field in Turkey. 
Since it is connected with other sectors, the environmental load of the automotive sector has 
a considerable importance. Increasing legal regulations and competitive conditions lead the 
automotive industry to adopt new management systems. Not only international and national 
standards, but also customer expectations necessitate the automotive industry to be 
managed in an integrated manner. To this aim, management systems specific to automotive 
industry are developed and adopted. Additionally, quality systems, which could be 
implemented by all sectors, are well accepted by the automotive industry. These 
management systems are also expected to positively contribute to the local, national and 
international environmental quality. The purpose of this study was to evaluate the quality and 
management systems adopted by the automotive industry in Turkey and explore the 
characteristics and possible environmental impacts of these systems.  
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1.GİRİŞ 

Otomotiv endüstrisi, karayolu taşıtları 

binek araç, minibüs, otobüs, kamyon 

gibi ve bu araçların üretilmesi için 

kullanılan parçalar olarak 

tanımlanmaktadır (EC, 2007). 

Otomotiv endüstrisi sanayileşmiş tüm 

ülkelerde ekonominin temeli olarak 

kabul edilmektedir. Otomotiv ana 

sanayiye hizmet eden yan sanayiler, 

demir-çelik, metal sanayi, plastik 

sanayi ve tekstil sanayi gibi çeşitli 

endüstrilere doğru dallanmış 

durumdadır (EC, 2007). Bu nedenle 

otomotiv endüstrisinin talepleri ve 

uygulamaları, öncelikle tedarikçi 

zincirini, bağlantılı olduğu endüstrileri 

dolayısıyla ülke ekonomisini ve 

sektörün tüm dallarıyla çevresel 

yükünü etkilemektedir. Tüm bu 

gelişmelerle beraber otomotiv sektörü 

hem uluslararası hem de ulusal 

anlamda uygulanabilir yönetim 

sistemlerine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Otomotiv 

sektöründe yer alan tüm firmaların aynı 

dili konuşabilmesi ve işlerin kolayca 

yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş 

olan standartlar, özellikle uluslararası 

düzeyde üretim yapmak isteyen sektör 

ve tedarikçiler için adeta bir zorunluluk 

haline gelmiştir.  

2. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ  

Yüz yılı geçkin bir tarihe sahip olan 

otomotiv endüstrisi önce otomobil 

üretimi faaliyetleri ile başlamış, Birinci 

Dünya Savaşı sırasında ticari araç 

üreterek devam etmiştir (Anonim, 

2010). Otomotiv endüstrisi üretime 

başladığı yıllardan itibaren devamlı 

gelişim göstermiştir. Teknolojideki 

gelişmelerin genel olarak malzeme 

teknolojilerine dayandığı görülmektedir. 

Malzeme teknolojileri ile hafifleyen 

araçlar, güvenli iç aksamlar, elektronik 

ekipman ve çevre dostu malzeme 

kullanımı ile çevre dostu araçlar 

üretilmeye başlanmıştır. 1960’lı yıllarda 

kurulan Türkiye otomotiv sanayisi, 

kurulduğu ilk günden itibaren AB 

otomotiv sanayisi ile yakından ilişkili 

olarak gelişmektedir. 1980’li yılların 

ortasında yabancı sermayenin 

sanayiye daha çok girmesiyle AB 

ülkeleriyle ekonomik işbirliği gelişmiştir 

(Otomotiv Sanayi Sektörü,  2002). 

Türkiye’de kurulan otomotiv 

sektörünün ve otomotiv üretimindeki 

tarihi gelişimi Şekil 1’de 

gösterilmektedir (ISO-9001, 2015). 
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Şekil 1. Türk Otomotiv Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi  
 

Türkiye’deki otomotiv sanayisinin 

önemli özelliklerinden biri standartları 

yüksek ve rekabetçi yan sanayisinin 

varlığıdır. Genel olarak, mal ve hizmet 

piyasalarında rekabetçi bir ortamın 

sağlanması, piyasada oluşan 

aksaklıkların giderilmesi, dünya 

piyasalarına bakıldığında fiyatların çok 

üzerinde olan girdi fiyatlarının 

düşürülmesi bunun yanında rekabetçi 

piyasalar ile uyum içerisinde devam 

eden mevzuat ortamının geliştirilmesi 

gibi hedeflere odaklanılmıştır (ISO-

14001, 2015). Tüm bu hedeflere 

hizmet etmek amacıyla sektörel olarak 

rekabetçi ve standartları yüksek 

firmalar ortaya çıkmıştır. 
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Yan sanayinin güçlü olması Türkiye 

açısından oldukça büyük bir avantaj 

sağlamaktadır. Ana sanayi 

kuruluşlarına bakıldığında üretim 

kapasitesi olarak iki büyük ana sanayi 

firmasının Bursa’da yer aldığı 

görülmektedir. Türkiye'de toplam 14 

oto ana sanayi bulunduğu bilinmektedir 

(OHSAS-18001, 2007). Şekil 2’de 

Türkiye’de otomotiv ana sanayi 

firmalarının dağılımı ve üretilen araç 

türleri verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Türkiye’de Otomotiv Ana Sanayi firmalarının Dağılımı   

 

3. YÖNETİM SİSTEMLERİ  

Otomotiv endüstrisi firmaları üretim 

devamlılığını sağlayabilmek için 

uluslararası ve ulusal standartlara ve 

yasal düzenlemelere uymak 

zorundadır. Yönetim sistemleri, 

uygulama alanlarına göre Kalite 

Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim 

Sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Kalite Yönetim Sistemi gereği, 

uluslararası kabul gören Uluslararası 

Standartlar Örgütü (ISO) kapsamında 

oluşturulan standartlara uyum 

aranmaktadır. Kuruluşun yürüttüğü 

çalışmalarda benimsediği temel 

amaçlar Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. ISO  Kuruluşu Çalışmalarının Temel Amaçları 
IS

O
 T

EM
EL

 A
M

A
Ç

LA
R

I Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada 
standardizasyonu geliştirmektir. 
Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır. 

Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu 
kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır 
Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır. 

Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni 
standartların gelişimini desteklemektir. 
Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır. 

Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmak 

ISO, 23 Şubat 1947 yılında kurulmuş 

olup 135 adet ülkenin üyeliğinden 

oluşmaktadır. Oluşturulan bu kurulun 

ilk çalışmaları ISO 9001 Kalite Sistem 

Standartları ile başlatılmış olup, 1987 

yılı Mart ayında yayınlanması ile kabul 

görmüş ve günümüze kadar gelen 

çalışmalar devam etmektedir. Kalite 

yönetimindeki standardizasyonun 

önemi, insan zihninde oluşan 

belirsizlikleri ve farklı yorumlanan 

gelişmeleri herkes için aynı anlam ve 

aynı amaç içerisinde toplamaktır. 

Standardizasyon disiplin oluşturmakta, 

çalışma kolaylığı sağlamakta ve 

karşılıklı anlaşabilme olanağı 

sunmaktadır (ISO-16949, 2016). 

Günümüzdeki kalite zorunlulukları, 

müşteri talepleri, pazara yönelik 

çalışmaların karşılanabilmesi ve 

mevzuata uyum için, otomotiv 

endüstrisi ISO standartlarını 

kullanmaktadır.  

Ulusal ve uluslararası düzeyde 

belirlenen standartların haricinde, 

müşteri talepleri doğrultusunda 

belirlenmiş ve özelleştirilmiş yönetim 

sistemleri de mevcuttur. Özellikle 

otomotiv endüstrisinde mevcut olan bu 

sistemlere WCM uygulamaları, Ford 

Otosan Q1 belgesi, Renault Nissan 

Ases denetim sistematiği ve Ecovadis 

çalışmaları örnek olarak 

verilebilmektedir.  

Çalışma kapsamında Türkiye'deki 14 

otomotiv ana sanayiden Türkiye’de 

yüksek kapasitede üretim yapan 3 ana 

sanayi firması, yönetim sistemleri 

açısından incelenmiştir. Bu firmaların 

uluslararası kabul edilen ISO 

standartlarına %100 uyum sağladıkları 

görülmektedir. Bu firmalar, ISO 

standartları haricinde kendi 

bünyelerinde yaptıkları çalışmalar ve 

tedarikçilerinden talep ettikleri 

beklentiler doğrultusunda bazı özel 
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uygulamalar benimsemektedir. TOFAŞ 

firması tedarikçilerinden WCM 

uygulamalarını gerçekleştirmelerini, 

FORD OTOSAN firması 

tedarikçilerinden Q1 belgesi için 

gereklilikleri yerine getirecek 

uygulamaları ve OYAK RENAULT 

firması da yine tedarikçilerinden 

Ecovadis ve Nissan Ases denetim 

sistematiğinin gerekliliklerini yerine 

getirecek çalışmaları talep etmektedir. 

Ana sanayilerin adapte olduğu yönetim 

sistemleri standartları ve firma bazlı 

özel uygulamalar Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Otomotiv endüstrisi tarafından uygulanan standartlar ve özel yönetim 
sistemleri 

ANA  
SANAYİ 

YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI ÖZEL YÖNETİM SİSTEMLERİ 
ISO 
9001 

ISO 
14001 ISO TS 16949 OHSAS 

18001 WCM FORD 
Q1 ECOVADİS ASES 

FORD  x x x x   x     
TOFAŞ x x x x x       

RENAULT x x x x     x x 

   
3.1. Yönetim Sistemi Standartları 
Otomotiv endüstrisi tarafından 

uygulanan ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001 ve ISO 16949 standartlarıyla  

ilgili özet bilgiler sırasıyla Tablo 3,4,5,6 

da verilmektedir. 

Tablo 3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

Standardın Adı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

Uygulama Alanı Tüm endüstriler için uygulanabilir. Kalite Yönetim sistemi şartlarının 
oluşturulması ve ürün-hizmet şartlarının desteklenmesi alanında 
uygulanmaktadır (ISO-9001, 2015). 

Uygulama Amacı Kuruluş tarafından tedarik edilen hizmetler ve ürünler için güvence vermeyi 
bunun sayesinde de müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan şartlardan 
oluşmaktadır.  

Gereklilikleri  Kuruluşun bağlamı 
 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri 
 Kalite yönetim sistemi kapsamı 
 Liderlik 
 Politika 
 Kurumsal görevi yetki ve sorumluluklar 
 Planlama 
 Değişikliklerin planlanması 
 Destek 
 Kaynaklar 
 Yeterlilik – Farkındalık 
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 Dokümante edilmiş bilgi 
 Operasyon 
 Ürün ve hizmetler için şartlar 
 Ürün ve hizmetlerin tasarımı, sunumu ve kontrolü 
 Performans değerlendirme 
 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 
 İç tetkik 
 Yönetim gözden geçirme 
 Sürekli iyileştirme 

Otomotiv 
Endüstrisiyle 
Bağlantısı 

Üretilen ürünlerin standart gerekliliklerini sağlayarak kaliteli ürün ve hizmetin 
elde edilmesi konusunda yön gösterir. ISO 9001 standardı temel alınarak 
hazırlanmış ISO TS 16949 standardı Otomotiv endüstrisi için özelleşmiş bir 
standarttır. Kalite yönetimi olarak ISO 9001 ‘e atıf yapılmaktadır.  

ISO 9001 standardı, müşteri 

beklentilerinin karşılanması sonucunda 

müşteri memnuniyetinin artırılması için 

kalite yönetim sisteminin kurulması, 

uygulanması ve yürütülmesine teşvik 

eder. Teşvik ederken benimsediği 

model ise PUKO (Planlama, 

Uygulama, Kontrol Et ve Önlem Al) 

döngüsüdür. Bu standarda 

benimsenen kalite yönetim sistemi 

modeli genel yargılar içerdiğinden tüm 

endüstrilerde uygulanabilir.  

PUKO döngüsünde ilk adım planlama, 

ikinci adım uygulama, üçüncü adım 

kontrol etme ve dördüncü adım önlem 

almayı ifade etmektedir. PUKO 

döngüsünde yer alan adımların bu 

standart için ifadeleri  ise; 

Planlama: Müşteri talepleri ve 

belirlenen politikalar kapsamında 

istenen sonuçların elde edilmesi için 

proseslerin oluşturulması ve ihtiyaç 

duyulan kaynakların sağlanması, risk 

ve fırsatların tanımlanması aşamasıdır. 

Uygulama: Planlanan faaliyetlerin 

uygulanması aşamasıdır. 

Kontrol Et: planlama yapılan 

faaliyetlere karşı proseslerin 

incelenmesi ve sonuçlanan ürünlerin 

izlenerek raporlarının oluşturulması 

aşamasıdır. 

Önlem Al: gerektiğinde performansı 

iyileştirmek için alınacak önlem 

aşamasıdır. 
 

Bu döngü ISO 9001 standardından 

türetilmiş ve tüm standartlarda temel 

olarak alınmıştır. PUKO döngüsü 

kullanılarak yönetim sistemi modelleri 

oluşturulmuştur. ISO 14001 içerisinde 

bu döngü ile çevre yönetim sistemi 

modeli belirlenmiş, OHSAS18001 

içerisinde bu döngü ile iş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sistemi modeli 

belirlenmiştir. 
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Tablo 4. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Standardın Adı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Uygulama Alanı Tüm endüstriler için uygulanabilir. Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile çevre 
boyutlarının en aza indirilmesi hedefleyen ve bu yaklaşımı benimseyen 
çevre yönetim sisteminin kurulmasında etkilidir (ISO-14001, 2015).  

Uygulama Amacı Endüstrilere çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge 
içerisinde değişen çevre şartlarına karşı önlemler almak için bir çerçeve 
sağlamaktır. Endüstrilerin çevre açısından belirlediği çıktılara ulaşması için 
yol göstermektir.  

Gereklilikleri  Kuruluşun bağlamı 
 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri 
 Çevre yönetim sistemi kapsamı 
 Çevre yönetim sistemi 
 Liderlik 
 Çevre Politikası 
 Kurumsal görevi yetki ve sorumluluklar 
 Planlama 
 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 
 Çevre boyutları 
 Uygunluk yükümlülükleri 
 Çevre amaçları belirleme ve ulaşmak için planlama 
 Destek 
 Kaynaklar 
 Yeterlilik - Farkındalık 
 Operasyon  
 Acil duruma hazır olma ve müdahale etme 
 Performans değerlendirme 
 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 
 İç tetkik 
 Yönetim gözden geçirme 
 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 
 Sürekli iyileştirme 

Otomotiv 
Endüstrisiyle 
Bağlantısı 

Otomotiv endüstrisi ile doğrudan bağlantısı olmamasına rağmen çevresel 
mevzuatına uyumu kolaylaştıracak yolları gösteren ISO 14001 standardı, 
otomotiv endüstrilerinde  yaygın olarak uygulanmaktadır.  

TS EN ISO 14001 standardı 

belirlenmiş çevre politikasına ve 

hedeflerine ulaşmak amacıyla 

kurulmuş olan çevre yönetim 

sistemlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi 

ve uygulanması gerekliliklerini kapsar. 

Bu standart, firmaların kendi üst 

yönetimlerine, ilgili kişilere bildirdikleri 

çevre politikalarına uyulduğunu 

göstermek amacıyla her sektörde 

uygulanabilmektedir. 
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Tablo 5. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Standardın Adı OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Uygulama Alanı Tüm endüstriler için uygulanabilir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
kapsamında yer alan risklerin belirlenmesi, kontrol edilmesi ve 
performansın iyileştirilmesi için yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlar 
(OHSAS-18001, 2007).  

Uygulama Amacı Endüstrilerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için çerçeve 
oluşturmak, bu bağlamdaki potansiyel risklerinin kontrol edilmesini 
sağlamak ve diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir sistem haline 
getirmek.  

Gereklilikleri  Kuruluşun bağlamı 
 İSG yönetim sistemi şartları 
 İSG politikası 
 Planlama  
 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi, kontrollerin 

belirlenmesi 
 Yasal ve diğer şartlar 
 Hedefler ve programlar 
 Uygulama ve işletme 
 Görev sorumluluk ve yetkiler 
 Yeterlilik farkındalık ve eğitim 
 Dokümantasyon 
 Dokümantasyon kontrolü 
 İşletim kontrolü 
 Acil durum tanımlaması ve yapılması gerekenler 
 Performans değerlendirme 
 Uygunluğun değerlendirilmesi 
 Olay araştırma uygunsuzluk düzeltici ve önleyici faaliyet 
 İç tetkik 
 Yönetim gözden geçirme 

Otomotiv Endüstrisiyle 
Bağlantısı 

Otomotiv endüstrisi ile doğrudan bağlantısının olmamasına rağmen, İSG 
alanındaki yasal şartlara uyumu kolaylaştıracak yolları gösteren ve İSG 
yönetim sistemi kurarak risklerin yönetilmesini sağlayan OHSAS 18001 
standardı, otomotiv endüstrilerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. 

İş güvenliği yönetim sistemi, oluşan iş 

kazalarını en aza indirmek, iş 

güvenliğini arttırıcı faaliyetlerde 

bulunmak, meslek hastalığının ortaya 

çıkma olasılıklarını ortadan kaldırmak 

gibi amaçlarla oluşturulmaktadır.  
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Tablo 6. ISO TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi 

Standardın Adı ISO TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi 

Uygulama Alanı Dünya çapında otomotiv sektöründe ortak ürün ve süreç geliştirmek için 
ortak teknik yöntemlerin getirilerek uygulanması yönündeki çalışmaları 
kapsamaktadır (ISO-16949, 2016).  

Uygulama Amacı Kalite yönetim sistemi olarak geçen bu standart tedarikçi zincirinde 
oluşan değişiklikleri azaltmak, hataları önlemek, atıkların en aza 
indirmek ve sürekli iyileşmeyi sağlamak gibi amaçlar taşımaktadır.  

Gereklilikleri  Organizasyon şartları 
 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri 
 Kalite yönetim sistemi kapsamı 
 Müşteri özel istekleri 
 Liderlik 
 Kalite politikası 
 Planlama 
 Risk tanımlama aksiyonlar ve fırsatlar 
 Kalite hedefleri 
 Destek 
 Kaynaklar 
 Operasyon 
 Ürün ve hizmet gereklilikleri 
 Tasarım ve geliştirme 
 Performans değerlendirme 
 İç tetkik 
 Yönetim gözden geçirme  
 Sürekli iyileştirme  

Otomotiv Endüstrisiyle 
Bağlantısı 

Otomotiv endüstrisi için özelleşmiş olan, ISO TS 16949 ilk olarak ISO 
9001 standardını temel almış, küresel anlamda otomotiv sektörü için 
oluşturulmuş bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Özellikle otomotiv ile 
ilgili ürünlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, kurulumu ve bakımı için 
gerek duyulan kalite yönetim sistemi gerekliliklerini kapsar (Franceschini 
et al., 2011). 

Genel olarak endüstrilerin bu belgeyi 

almakta 3 önemli nedenleri vardır: 1. 

Tanınmış ve verimli bir kalite yönetimi 

sistematiğinin uygulanma isteği, 2. 

Müşteri gerekliliklerinin karşılanması, 

3. Değerli bir pazarlama amacı olarak 

kullanmasıdır (Franceschini et al., 

2011). ISO/TS 16949 standardı 

incelendiğinde içerisinde temel alınan 

ISO 9001 tam metni yer almaktadır. 

Araştırmacılar ve uygulamacılara göre 

bu gibi standartlar endüstrilerde 

çalışma kolaylığı sağladığı, müşteriler 

ve tedarikçiler ile ilişkileri güçlendirdiği, 

ulusal ve uluslararası düzeyde pazar 

payının arttırıldığı ve ticari ilişkileri 

kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. ISO/TS 

16949 standardı kapsamında, üretim 

faaliyetleri esnasında gerçekleştirilen 

tüm çalışmalar bulunmaktadır. Lojistik 

faaliyetlerini, üretim adımlarını, verimli 

çalışma alanı ve zamanını, çalışan 

memnuniyetini vb. sorgulayarak 
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firmaların kalite yönetim sistemini 

oluşturmalarını sağlar. ISO TS 16949 

standardı ve gerekliliklerine ait 

kavramsal model Şekil 3'te 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. ISO TS 16949  Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi için Kavramsal 
Model 

Kavramsal modelde standardın tüm 

başlıkları, başlıklar kapsamında 

yapılması gereken çalışmalar ve 

çalışmalar sonucunda oluşturulacak 

kanıt dokümanlar görülmektedir.
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3.2. Otomotiv Endüstrisine Özel Yönetim Sistemleri  
 

Otomotiv sektöründe, sektöre özel 

WCM, ECOVADIS, Ford Q1, ASES 

gibi uygulamalarla özellikle 

tedarikçilerden beklentiler 

şekillendirilebilmektedir. Bu beklentiler, 

üretim faaliyetlerini ve sonrasındaki 

faaliyetleri kapsamaktadır. Tablo 7’de 

sektöre özel uygulamalar ve 

odaklandıkları faaliyet alanları 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 7.Sektöre Özel Uygulamalar  
ÖZEL UYGULAMALAR ODAKLANILAN FAALİYETLER 

WCM (Dünya Standardında 
Üretim) 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 Maliyet Analizi 
 Sürekli İyileşme 
 Otonom Bakım & İş Yeri Organizasyonu 
 Profeyonel Bakım 
 Kalite Kontrol 
 Lojistik 
 Erken Ekipman & Ürün Yönetimi 
 İnsan Kaynakları 
 Çevre ve Enerji 

FORD Q1 

 Yer Uygunluğu 
 Müşteri Onayı  
 Üretim Lokasyon Değerlendirmesi 
 Sertifikalar 
 Malzeme Yönetim Operasyonlarına uyum 
 Sevkiyat Değerlendirmesi 

ECOVADİS 
 Genel Değerlendirme 
 Çevresel Sorumluluk 
 Adil İş Uygulamaları ve İnsan Hakları 
 Sürdürülebilir Tedarik Uygulamaları 

ASES 

 Kalite Yönetim Sistemi 
 Kalite Hedefleri 
 Müşteriler ve beklentileri 
 Proje 
 Üretim Adımları 
 Eğitimler 
 Ürün Yönetimi 

 

WCM ( Dünya Standardında Üretim) Uygulamaları 
 
Dünya Standardında Üretim (WCM: 

World Class Manufacturing), yalın 

üretim unsurları ve toplam kalite 

yönetimi kavramlarına dayanmaktadır 

(Palucha, 2012). WCM, yapılan 

faaliyetlerin sürekli gelişmesini 

varsayan entegre bir yönetim 

modelidir. “Sıfır Atık” , “Sıfır İş Kazası”, 
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“Sıfır İsraf”, “Sıfır Stok” ilkelerine 

uymak sureti ile süreçlerin 

iyileştirilmesi, üretkenliğin arttırılması, 

güvenlik önlemlerinin arttırılması ve 

maliyetin düşürülmesi gibi konulara 

odaklanarak küresel rekabet gücünü 

yakalamayı hedeflemektedir  

(Matuszek et al., 2011). WCM 

ilkelerine göre organizasyon yönetimi, 

şirketlerde çalışan her kademe 

çalışanın katılım sağladığı bir yönetim 

sistematiğidir. WCM yönetim 

modelinde, odak konuların her birini 

sütun olarak şematize edilmekte ve 

sütunların oluşturduğu bir yapı 

oluşturulmaktadır (Şekil 4). 

 

 
 

Şekil 4. WCM Yönetim Sistemi Yapısı (Matuszek et al., 2011) 

 

Ford Q1 Uygulamaları 
 
Q1 belgesi üreticisinin başarısını ve 

sürekli gelişmesini sağlayan bir kalite 

yönetim sistematiğidir. 990’lı yıllarda 

“Ford Kalite Ödülü” adı altında verilen 

Q1 belgesi, bazı değişikliklerden sonra 

2002 yılında “Ford Kalite Sistemi” 

olarak Ford ile çalışan yan sanayiler 

için bu sistemi uygulamak ön şart 

haline getirilmiştir.Bu sistemin ortaya 

konması ile beraber bir çok yan sanayi 

firmasında uygulamaları başlamıştır. 

Ford Q1 belgesi, tedarikçilerin dünyaya 

açılmasında büyük rol oynamaktadır. 

Firmalar bu belge ile tüm Ford, Mazda, 
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Land Rover, Volvo, Jaguar gibi Ford 

Motor Company markalarıyla çalışma 

imkanı bulabilmektedir. Ford Q1 kalite 

sisteminin kurulabilmesi için Ford 

tarafından bildirilen gerekliliklerin 

sağlanması birinci adımdır. Bu sistemin 

kurulabilmesi için beklenti ISO 14001, 

ISO 9001 ve ISO TS 16949 

belgelerinin alınmış olmasıdır. 

Ecovadis Uygulamaları 
 
Ecovadis, Renault firmasının 

tedarikçilerinin çevresel ve sosyal 

performanslarını global bazda 

değerlendirmesini sağlayan bir 

platformdur. Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk (CSR) tabanlı oluşturulan 

bu sistematik, tedarikçilerin bu konuda 

puanlanmasını hedeflemektedir. Bu 

puanlamanın yapılabilmesi için bazı 

odak konuları ile ilgili beklentiler 

oluşturulmuştur. Ecovadis, 3 temel 

konuya odaklanmıştır: çevresel 

sorumluluk, adil iş uygulamaları ve 

insan hakları, sürdürülebilir tedarik 

uygulamaları. Bunların haricinde bir de 

firmaları genel olarak değerlendirdiği 

bir bölüm bulunmaktadır.Şekil 5'te 

Ecovadis kapsamında tedarikçi 

firmadan beklentiler görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Ecovadis kapsamında tedarikçi firmalardan beklentiler (Anonim, 2017) 
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Sisteme göre, öncelikle Ecovadis 

beklentilerinin tedarikçi firmalar 

tarafından anlaşılması gerekmektedir. 

Odaklanılan konular ile ilgili 

çalışmaların yapılması, gerekiyorsa bu 

konuda çalışma yapan diğer firmalar ile 

karşılaştırmaların yapılması 

beklenmektedir. Böylelikle eksiklikler 

ya da yeni fikirler ortaya 

çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalar 

daima iyileştirmeye açık olmalıdır. 

İyileştirmeler planlanmalı ve bu planlar 

müşteri ile paylaşılmalıdır. Paylaşılan 

planlar müşteri tarafından 

incelendikten sonra daha iyi olması için 

öneriler geliştirilmelidir. Bu da 

Ecovadis’e olan uyumu arttıracaktır. 

Üçüncü adımda müşteriler ile iletişime 

geçerek beklentilerin değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Gerekliliklerin yerine 

getirilebilmesi için daima iletişimde 

kalınmalıdır. Tedarikçi performansını 

değerlendirmeli ve değerlendirmesini 

müşteri ile paylaşmalıdır. Ecovadis 

terminolojisinde son adım yapılan 

çalışmaların devamlı olarak 

güncelliğinin sağlanmasıdır. Sürekli 

iyileşme prensibi benimsenmeli, 

yapılan çalışmalar geliştirilmeli ve yıllık 

olarak değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerine dayanan tüm bu 

çalışmaların güncelliği korunmalıdır. 

Ecovadis büyük şirketler tarafından 

tanınmış ve denenmiş bir metodolojiye 

sahiptir. Çok uluslu 30 şirket tarafından 

global ölçekte denenmiştir. Opet, 

Renault, Lafarge, Heineken, Axxa 

Sigorta ve Orange firmaları bunlara 

örnektir (Anonim, 2017).  

Renault- Nissan Ases Uygulamaları 
 
Ortaklığın Tedarikçi Değerlendirme 

Standartı (ASES : Alliance Supplier 

Evaluation Standard), tedarikçilerin 

kalite yönetim sistemlerini 

değerlendiren, Renault-Nissan 

tarafından oluşturulmuş bir uygulama 

şeklidir. Bu değerlendirmeler denetim 

sistematiği ile sağlanmaktadır ve 

Renault Nissan tarafından onaylanmış 

denetçiler ile gerçekleştirilmektedir. Bu 

denetim sistematiği 2001 yılında 

kurulmaya başlanmış ve 2002 yılı 

Ocak ayından beri uygulanmaktadır. 

ASES kurulduğu günden bugüne 

sistemin iyileştirilmesi için 5 kez 

kapsamlı değişikliğe uğramıştır. 

Gereklilikler için yapılan faaliyetlerin 

puanlaması yapılarak ASES 

kapsamında tedarikçi firmanın seviyesi 

belirlenir. Çıkan seviyelere göre 

Renault Nissan tedarikçisi olma hakkı 

tanınmaktadır.  
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Otomotiv endüstrisi tedarikçilerinin özel 

yönetim sistemleri uygulamalarında 

bakıldığında bazı ortak odak 

alanlarının olduğu görülmektedir. WCM 

uygulamasının temelinde temiz üretim 

yöntemlerinin esası oluşturması dikkat 

çekmektedir. Bu sebeple de iş sağlığı 

ve güvenliği başta olmak üzere üretim 

faaliyetleri, kalite, çevre, insan 

kaynakları gibi fabrika geneline yayılan 

konulara odaklanılmıştır. WCM  

kapsamında çevre ve enerji bileşeninin 

varlığı, WCM faaliyetlerinin bu alanda 

hızla gelişmesine ve çevresel 

performansa verilen önemin artmasına 

fayda sağlamaktadır.  

Ford Q1 uygulamalarının sevkiyat 

konusunu temel olarak aldığı ve buna 

yönelik beklentiler oluşturduğu 

görülmektedir. Bu uygulama, WCM 

uygulamalarından farklı olarak çevresel 

konulara doğrudan yönelmemiştir. 

Standartlara uyum beklentisi ile 

çevresel performansı değerlendirmeyi 

hedeflemektedir. Otomotiv endüstrisine 

hizmet veren firmalar tarafından Ford 

Q1 belgesinin diğer tüm özel 

uygulamalardan biraz daha katı 

kurallarının olduğu ve uyum sürecinin 

zorluğu ifade edilmektedir. Ford Q1 

denetim sistematiğinin yanında 

tedarikçiler için oluşturulmuş olan bir 

portal da mevcuttur. Yıl içerisinde 

portal üzerinden kontroller 

sürdürülmektedir.  

Ecovadis uygulamaları ise WCM ve 

Ford Q1 uygulamalarından biraz daha 

farklıdır. Sosyal Sorumluluk konularını 

temel alan bu sistem daha çok platform 

üzerinden devam ettirilmektedir. Önce 

sosyal sorumluluk diyen Ecovadis, 

sosyal sorumluluk kapsamına çevresel 

performansı, etik değerleri ve ayrıca 

diğer sosyal konuları dahil etmiştir. 

Çevresel çalışmalara önem veren bu 

platform diğer özel uygulamalar gibi 

denetim sistematiğine sahip değildir. 

Ecovadis içinde var olan çevresel 

performans bölümü de bu uygulamanın 

doğrudan çevresel konularla ilgili 

olduğunu göstermektedir.  

ASES uygulamaları daha çok kalite 

yönetim sistemlerine odaklanmaktadır 

ve kalite yönetim sistemlerinin 

uygunluğunu kontrol etmektedir. WCM 

ve Ecovadis gibi çevresel performansı 

ayrıca değerlendirmemektedir. Ürün, 

ürün yönetimi ve kalite yönetimi 

konularına ağırlık vermektedir. 

Çevresel performansı da odaklandığı 

konulara entegre bir halde 

incelemektedir. Ford Q1, WCM gibi bir 
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denetim sistematiği ile tedarikçi 

uygulamalarını denetlemektedir.  

Tüm özel uygulamalar birbirleriyle 

karşılaştırıldığında ortak ve farklı 

yönlerinin olduğu görülmektedir. Tablo 

8’de otomotiv endüstrisi ana sanayi 

tedarikçileri tarafından özel 

uygulamaların karşılaştırılması yer 

almaktadır. Hepsinin oluşma sebebi 

özel müşteri istekleridir. Odaklandıkları 

konular farklılaşsa dahi temel amaç en 

başta doğru ve kaliteli üretim 

yapmaktır.  

 

Tablo 8.  Otomotiv Endüstrisine Özel Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırması  

Özel 
Uygulama 

Denetim 
Sistematiği 

Değerlendirme 
Yöntemi 

Çevresel 
Performans 

Değerlendirmesi 

Kalite 
Performans 

Değerlendirmesi 

 

 

Temel Alınan 
Konu 

 

 

 

M
ev

cu
t 

M
ev

cu
t D

eğ
il 

D
en

et
im

 

Te
da

rik
çi

 P
or

ta
lı 

D
oğ

ru
da

n 

D
ol

ay
lı 

D
oğ

ru
da

n 

D
ol

ay
lı 

WCM +  +  +  +  İsraf ve 

Kayıplar 

FORD Q1 +  + +  + +  Sevkiyat 

Performansı 

ECOVADIS  +  + +   + Sosyal 

Sorumluluk 

ASES +  +   + +  Ürün 

Yönetimi 

 

ISO tarafından belirlenmiş standartlar 

temel olarak ISO 9001 ‘den 

türetilmiştir. ISO 9001 standardının her 

sektöre ve her konuya yeterli olmaması 

nedeniyle farklı isimler de özelleşmiş 

standartlar oluşturulmuştur. ISO 14001 



42

ve OHSAS 18001 standartları sırası ile 

çevre ve iş sağlığı güvenliği 

alanlarında özelleşmiş standartlardır ve 

ortak olarak tüm endüstrilerde 

uygulanabilmektedir. Fakat ISO TS 

16949 standardı incelendiğinde 

yalnızca otomotiv sektörü için 

oluşturulmuş bir standart olduğu 

görülmektedir.  Standartlarda ortak 

husus endüstrilerden beklentilerin 

uygulanması sonucunda kanıt 

doküman oluşturulması ve kanıt 

dokümanların saklanmasıdır. 

Beklentilerin karşılanması ile de 

müşteri memnuniyetinin arttırılması 

yine ortak hedefler arasındadır. 

Bunların haricinde ISO 9001 ‘de 

benimsenen PUKO döngüsü bu 

standarttan türetilen tüm standartlara 

geçmiş ve standart konusuna göre 

yönetim sistemi modelinde 

kullanılmıştır. Ayrıca ortak diğer bir 

konu, standartlar için yapılan tüm 

çalışmaların yılın sonunda Yönetim 

Gözden Geçirmesi adı altında 

değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Bu 

değerlendirme yönetim kadrosunun da 

katıldığı toplantılar ile sağlanmaktadır. 

Bu yönü ile standartlar ve özel 

uygulamalar benzerlik göstermektedir. 

Yapılan çalışmaların kontrolü de yine 

özel uygulamalarda olduğu gibi 

denetim sistematiği ile sağlanmaktadır. 

Fakat standartlar, özel uygulamalar 

gibi firmalar için oluşturulmuş portala 

sahip değildir. Standart denetimlerinde 

firmaların performansları özel 

uygulamalarda olduğu gibi puanlama 

sistemi ile değerlendirilmemektedir. 

Denetim sonucunda bulunan 

uygunsuzluklar raporlanmakta ve 

kapatılması için tarih verilmektedir. 

Temin tarihi içerisinde 

uygunsuzlukların kapatılması firmaların 

başarısını ortaya koymakta ve 

standarda uyumun gerçekleştiği ya da 

var olan uyumun devam ettiği 

anlamına gelmektedir. Özel 

uygulamalar içinde örneğin Ford Q1 

beklentileri içerisinde standartlara 

uyum kontrolü vurgulanmaktadır. 

Dolayısıyla özel uygulamalar ile 

standartlar entegre halde 

yürütülebilmektedir. Standartlara uyum 

aynı zamanda yasal uyumu da 

kolaylaştırmaktadır. Fakat özel 

uygulamalara bakıldığında yasal 

uyumla ilgili herhangi bir faaliyet 

görülmemektedir. 

Hem standartların hem de özel 

uygulamaların firmalar için birçok 

avantaj sağladığı görülmektedir. İyi bir 

pazar payı, itibar oluşturma, yasalara 

uyum ve üretim faaliyetleri gibi 

konulardaki gelişmeler özel 

uygulamaların ve standartların desteği 
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ile sağlanmaktadır. Standartların ve 

özel uygulamaların varlığı, otomotiv 

endüstrisinin bağlantılı olduğu alt 

sektörleri ve tedarikçileri etkilediği için 

toplu bir sürekli iyileşme hedefi 

görülebilmektedir. Özellikle bazı özel 

uygulamaların çevre bileşenlerinin 

olması, çevre yönetimi açısından 

olumludur. Küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin bu uygulamalara adapte 

olmaları, bu firmalara ekonomik fayda 

sağlarken, yerel, ulusal ve küresel 

çevre açısından da olumlu sonuçlar 

getirecektir.     
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