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01. Yönetim raporu

Bu ziyaret SENTURKLER MAKINA VE YEDEK PARCA IMALAT SAN. VE TIC. LTD. STI. kuruluşunun yönetim
sisteminin ISO 9001:2015 için denetim planlama dökümantasyonunda belirtildiği şekilde uygunluğunun
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.Ziyaretin sonucu altta belirtilmiştir.

1. Ara Kontrol denetimi LR prosedürlerine uygun olarak ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Bu denetimin amacı yönetim sisteminin referans standarda uygunluğunun devam ettiğini doğrulamaktır. Bu
denetimde uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Firma referans
standardı başarıyla uygulamakta olup denetim ekibi tarafından ISO 9001:2015 belgesinin devamı önerilmektedir.

Sürekli iyileştirme:
Kuruluş yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için kaynak ayırmakta, belirlemiş olduğu hedefler ve izleme
faaliyetleri ile sürekli iyileştirmeyi desteklemektedir.

Denetim sonucu:

Üst yönetim dikkatine sunulan konular:

Bu raporda "Dikkate sunulan konular" bölümünde yer alan tüm değerlendirmelerin dikkate alınması yönetim
sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu denetim "örnekleme" metodu ile yapılmış olduğundan sistemde
bu denetimde tespit edilmemiş başka zayıflıkların da olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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02. Denetim bulguları

Baz alınan diğer denetim kriterlerinin gereklilikleri altta belirtilen standart tanımından farklı olduğunda, baz alınan diğer denetim kriterlerinin gerekliliklerine öncelik
verilecektir.
Majör/Büyük Uygunsuzluk
Bir veya daha fazla yönetim sistemi öğesinin yokluğu, veya uygulanmamış veya devam ettirilmemiş olması, veya kanıtlara dayanır bir şekilde, yönetmede şunların
sağlanmasına ilişkin önemli şüphe oluşması durumu; Politika, kuruluşun amaç veya topluma taahhütleri, uygulanabilir düzenleyici gerekliliklere uygunluk,
uygulanabilir müşteri gerekliliklerine uygunluk, uygulanabilir denetim gerekliliklerine uyum.

Minör/Küçük Uygunsuzluk
Yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili yönetim sisteminin yeteneğinde önemli bir etkisi olmayan veya sistemde sağlanması gerekenleri riske
atmayan, fakat sistemin gelecekteki yeteneğinden emin olunması için belirtilmesi gereken bir bulgu.

Denetim Kriteri (Madde)Referans
numarası

Kayıt edildiği tarihDerece

Proses/KonuDurum

Lokasyon(lar)

Beyan edilen uygunsuzluk

Kanıt

Öngörülen düzeltme, düzeltici faaliyet ve
zaman planı
Düzeltme

Kök Neden analizi

Düzeltici faaliyet

Kapanış tarihiLR yapılan faaliyetlerin yerine getirildiğini
gözden geçirmiş ve doğrulamıştır.

Gereklilik
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03. Denetim özeti

Açılış ve Kapanış toplantısına Müşteri Katılımcıları:
Açılış ve kapanış toplantıları Sn. Mustafa Şentürk ve Sn. Miraç Evin'in katılımıyla Denetim Planı'nda belirtilen
saatlere uygun olarak gerçekleştirilmiş olup her iki toplantı da 20'şer dakika sürmüştür.

Takdim:
1. Ara Kontrol denetimi 25.02.2020 tarihinde Müge Yıldırım (Baş Denetçi ) tarafından 1 adam/gün olarak
gerçekleştirilmiştir. Denetim Covid-19 salgını sebebiyle "Microsot Teams" programı kullanılarak %100
"remote/uzaktan" gerçekleştirilmiştir. Denetim Planı'nda belirtilen tüm süreçler denetlenmiştir

Bu gerçekleştirilen 1. Ara Kontrol ziyareti, daha önce müşteriye bildirilen amaçlara yönelik olarak yapılmıştır.
Gelecek ziyaretin amaçları, ziyarete özel uygun hedefleri (tema/odak) kapsayan bir şekilde bu rapora eklenen
denetim planında teyid edilmiştir.

Ziyaretin Genel Amacı:
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Muge YildirimDenetçi:Yönetim ÖğeleriDenetlenen:

Denetlenen(ler): Mustafa Şentürk
Miraç Evin

ŞM.KEK.02 El Kitabı, rev no: 5, 18.10.2019
Kalite Politikası, rev tar: 18.10.2019, rev no: 1 – politika çalışanlara duyurulmuştur, diğer ilgili taraflara e-mail ile
duyurulmaktadır.
ŞM.PRS-02 İç ve Dış Bağlam Prosedürü 18.10.2019, rev no: 1
ŞM.LST-25 İç ve Dış Hususlar İle İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Listesi,
ŞM.LST-26 İç ve Dış Faktörler Listesi 18.10.2019
ŞM.PRS-06 Risk ve Fırsatlar Prosedürü 18.10.2019
ŞM.FRM-51 Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu, 18.10.2019, rev no: 1
Kalite Hedefleri 2020, 2020 yılı hedeflerinin sonuçları 05.01.2021’de değerlendirilmiş.
-Çalışan memnuniyetinin en az % 81 olması, gerçekleşen % 88.1
-Müşteri memnuniyetinin en az % 91 olması, gerçekleşen % 100
-Fire oranını %2’nin altına düşürmek, gerçekleşen %0,1
Çalışan Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi, Aralık 2020, katılan çalışan sayısı: 24, soru sayısı: 11
Müşteri Memnuniyeti Anketi Değerlendirilmesi, Aralık 2020, cevap veren müşteri firma sayısı: 3, memnuniyet oranı:
%100, Ferrodoküm, Burdöksan, Döktaş Dökümcülük
Müşteri Memnuniyet Anketi, müşteri: Döktaş Dökümcülük, 20.1.2020, 70 puan / 70
Müşteri Şikayet ve İade Takip Listesi, 4 adet
Tedarikçi Performansı Raporu 2020
Onaylı Tedarikçi Listesi, 18.10.2020, 20 firma, Dost Makine A grubu tedarikçi
ŞM.PLN-06 Kalite Yönetim Planı
ŞM.PRS-05 İç Tetkik Prosedürü 18.10.2019
ŞM.PLN-02 Yıllık İç Tetkik Planı (2020) 4.1.2020
Üretim İç Tetkik Soru Listesi, Üretim
İç Tetkik Raporu, 06.07.2020, denetlenen bölüm: Üretim / Mustafa Şentürk, iç tetkikçi: Orhan Sarıca
İç tetkiklerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
ŞM.PRS-04 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü 18.10.2019
ŞM.LST-03 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Takip Listesi, 2021
YGG toplantısı en son 15.01.2021 tarihinde yapılmıştır.
2020 yılı içinde herhangi bir müşteri şikayeti alınmamıştır.
Yıllık Eğitim Planı, 2020
Eğitim katılım Formu, 07.06.2020
Eğitim değerlendirme Formu,  eğitim konusu: Kalite Politikası ve ISO 9001:2015 KYS, katılımcı sayısı: 20, eğitimi
veren: Mustafa Şentürk, ortalama puan 9,8 /10, eğitim tekrarı gerekli değil
ŞM.GEK Görev tanımları el kitabı, rev1, 18.10.2019
30-Üretim Sorumlusu Görev Tanımı, 30

Denetimde izlenenler ve kanıt kaynakları:
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Organizasyon Şeması,
Edizhan Namaz’a it işe giriş işe giriş belgeleri;
-SGK Bildirimi, 23.06.2020
-Eğitim Sicil Kartı,
-KKD teslim ve taahhüt formu
-Eğitim Sicil Kartı
-İş Başvuru Formu
-İşbaşı Eğitim Formu, 23.06.2020
ŞM.LST-01 Doküman Takip Listesi, 18.10.2019
ŞM.LST-05 Kalite Kayıtları Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-06 Arşiv Giriş ve İmha Listesi 2020
ŞM.LST-11 İç Tetkik Soru Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-13 Proses Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-14 Proses Performans Parametreleri Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-15 Çalışan Bilgi Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-26 İç ve Dış Faktörler Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-27 İç ve Dış İletişim Yöntemleri Listesi 18.10.2019

Genel olarak süreç standart gerekliliklerine ve firma kurallarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kalite Yönetim
Sistemi'ni iyileştirici hedefler konmuş ve periyotlara uygun olarak izlenmektedir. KYS Sorumlusu kısa bir süre önce
görevinden ayrılmış olup yeniden görevlendirme yapılmıştır. Kayıtlar düzenlidir. Eğitimler planlandığı şekilde
verilmekte olup eğitim etkinliği değerlendirilmektedir. Müşteri ve çalışan memnuniyeti düzenli olarak ölçülmektedir.
Müşteri şikayetleri için DÖF açılmaktadır, 2020 yılında müşteri şikayeti alınmamıştır.

Değerlendirme ve sonuç:

Yapılan örneklemede herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiş olup iyileştirmeye açık alanlar aşağıdaki gibidir;

- Kalite Politikası'nın firma web sitesinde yayınlanması, tüm ilgili tarafların erişimini kolaylaştıracaktır. Ayrıca ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nın web sitesinde yayınlanması kurumsal itibarın arttırılmasına katkı
sağlayabilir.
- Ornanize Sanayi Bölgesi, komşu firmalar ve rakiplerin ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edimesi gelişmeye açık
konulardandır.
- Hedefler için kaynak gereklilikleri belirlenmiş olup, Hedef Takip Formu'na  "kaynak gerekliliği" sütunu eklenerek
tüm kaynak ihtiyaçları bir yerde özetlenebilir.
- Covid-19 salgınına ilişkin olarak alınan önlemler İç ve Dış Faktörler Listesi'ne eklenmelidir.
- ŞM.FRM-51 Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu'nda  4 ve altındaki riskler için de ilgili prosedürde aksiyon
planlanması gerektiği tarif edilmiştir. Formdaki 4 ve altında risk puanının altındaki konular tekrar gözden geçirilerek
aksiyon ihtiyacı olup olmadığı netleştirilmelidir..
- KYS yönetimi ile ilgili göreve çok kısa süre önce başlayan Miraç Evin'e ISO 45001:2018 Bilgilendirme ve İç
Tetkikçi eğitimi aldırılması önerilir.
- Danışman firma tarafından verilmiş olan eğitim kayıtlarının tamamının bir arada saklanması önerilir.

Dikkate sunulan konular:
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Muge YildirimDenetçi:Üretim & Kalite Kontrol & LaboratuarDenetlenen:

Denetlenen(ler): Mustafa Şentürk

ŞM.PET-10 Üretim Prosesi 18.10.2019
Üretim Akış Şeması, yay tar: 25.10.2004
ŞM.PRS-3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü, 18.10.1029
ŞM.PRS-04 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü 18.10.2019
ŞM.TLM-25 Üretim Planlama Talimatı 18.10.2019
ŞM.PLN-05 Haftalık Üretim Planı, 22.02.2021
ŞM.LST – 19 Sipariş Takip Listesi, parça no: 8JG-065-2-01, U-Bar set, müşteri: Bürdöksan, sipariş no: ŞM 093,
sipariş tarihi: 10.02.2021, sipariş miktarı: 200, termin: 23.02.2021, sevk tarihi: 23.02.2021, irsaliye no: 92926, sevk
miktarı: 200
ŞM.PLN-05 Haftalık Üretim Planı 22.02.2021, sipariş no: ŞM 010, parça no: 897 560 M2, hidrolik silindir, müşteri:
Hattat Traktör, üretim tarihi: 28.02.2021, üretim takip no: ÜTK 038, planlanan miktar: 25, üretilen miktar : 25
Üretim Takip Kartı, 23.02.2021, ürün adı: U-Bar Seti, ürün kodu: 8JG-065-2-01(8JG-065-2R), 350 adet, müşteri:
Bürdöksan (Destaco), sipariş no: ŞM 009,
Girdi Kontrol Raporu, rapor no: 21-GKR-19, malzeme adı: U-Bar, müşteri: Bürdöksan, gelen miktar: 1700, geliş
tarihi: 16.02.2021, sonuç: kabul
Son Kontrol Raporu, rapor no: 20-ÜTK-034, sipariş no: ŞM 09, sonuç: tüm sonuçlar uygun
ŞM.FRM-46 Kalite Kontrol Polivalans Tablosu, 21.01.2020
ŞM.FRM-44 Sıcaklık Nem Kontrol Formu, 25.02.2021
Hata Raporu, 23.02.2021, müşteri: Bürdöksan, parça kodu: 8JG 065 2R, U-Bar, hata tespit edilen birim: Üretim,
müşteri malı, döküm hatası, karantinaya alındı, iade edilecek, yapılacak işlem : Red
ŞM.PLN-07 Ürün Doğrulama ve Ürün Denetim Planı, firma : FERRO DÖKÜM, dönem: 2020
Sevke hazır ürün paket etiketi, Lieferschein ( DE-STA-CO ), PO 483929, 19 piece

Denetimde izlenenler ve kanıt kaynakları:

Yapılan örneklemede sürecin kontrol altında olduğu görülmüştür. Üretim sürecinde müşteri ihtiyaç ve taleplerine
odaklanılmıştır. Kalite kontrol parametleri belirlenmiş ve ölçüm sonuçları kayıt edilmektedir. Üretim alanı çok geniş
ve düzenlidir. İzlenebilirlik yüksektir.

Değerlendirme ve sonuç:

Özel bir konu bulunmamaktadır.

Dikkate sunulan konular:
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Muge YildirimDenetçi:Bakım & KalibrasyonDenetlenen:

Denetlenen(ler): Mustafa Şentürk

Yıllık Bakım Planı 2020
Yıllık Bakım Planı 2021
Makine / Tezgah Listesi , 02.11.2019
ŞM.TLM-07 Periyodik Bakım Talimatı 18.10.2019
ŞM.TLM-06 Arıza Onarım Talimatı 18.10.2019
ŞM.FRM-22/1 Makine / Tezgah Sicil Kartı, kodu: T.01, adı: CNC İşleme Merkezi, model / tip: VH-1010, birimi:
Üretim, 13.01.2021 yıllık bakım yapıldı
ŞM.TLM-28 CNC Torna ve İşleme Merkezi Kullanma Talimatı 18.10.2019
ŞM.PET-12 Ölçme, Analiz ve Değerlendirme Prosesi
ŞM.LST-08 Muayene ve Ölçüm Cihazları Listesi 18.10.2019
ŞM.LST-09 Doğrulama Listesi 2020
ŞM.LST-10 Kritik Yedek Parça Listesi 18.10.2019
Kalibrasyon Sertifikası, 08.09.2020, Mitutoyo, Coordinate Measuring Machine
Kalibrasyon Sertifikası, 02.03.2020, vida tampon mastar, imalatçı: Fer Ter, seri no: 173428, Egemet Kalibrasyon

Denetimde izlenenler ve kanıt kaynakları:

Yapılan örneklemede sürecin kontrol altında olduğu görülmüştür. Yıllık bakım ve kalibrasyon işlemleri planlara
uygun olarak yapılmaktadır. Kalibrasyona tabi ölçme cihazları için kabul kriterleri tanımlıdır ve kalibrasyon sonrası
sonuçların uygunluğu değerlendirilerek kayıt altına alınmaktadır.

Değerlendirme ve sonuç:

Özel bir konu bulunmamaktadır.

Dikkate sunulan konular:
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04. Gelecek ziyaret detayları

Standart(lar)/ Baz alınan
diğer denetim kriteri(leri)

ISO 9001:2015 Ziyaret tipi Odaklama Ziyareti

Denetim gün sayısı 1.00 DAY Yapılabileceği son
tarih

January, 2022

Ekip

Saha Denetim
gün
sayısı

Denetim
Yöntemi

Uzaktan
Denetim
Süresi

Faaliyet kodları

Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi  9.Cadde No:4
Arifiye,SAKARYA,TR

1.00 DAY Sahada 0 DAY 107201
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05. Ek bölüm
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ARForm001/0
APP/Report Considerations

Report: IST Turkey OUIST6005588/581134- 06-02-
2020 Page 1 of 4

1. Audit Programme/Plan
Both the audit plan and the programme are dynamic and must be in line with the client’s developments. Any (last 
minute) changes are possible with valid reasons e.g. organisational changes, processes, management review results 
etc. Prior to the closing meeting the audit team should (re)confirm the programme and identify any changes, 
E.g. to the management system, extent, time or dates of the audit, competences...

Visit Type Stage 1 Stage 2 SV1 SV2 CR SV1 SV2 CR Visit
Due Date 02.2020 02.2021 02.2022 02.2022

Start Date 6.2.2020 25.02.2021 02.2022 02.2022
End Date 7.2.2020 25.02.2021 02.2022 02.2022

Audit Days 2 1 1 2
Separate assessment plan? Y/N Y/N Y/N Y/N N Y N Y/N

Any change in workforce 
numbers that may impact visit 

duration (if yes add new 
number)

Y/N Y/N Y/N Y/N N N N Y/N

Where identified above see separate current assessment plan for further detail. 
Process / aspect / theme / location
Final selection will be determined after review of management elements and actual performance

Opening meeting        
Closing meeting        
Changes to organizational 
context (2)

   

Management Review    
Internal Audits    
Continual Improvement    
Management of change    
Corrective action    
Preventive Action (3)    
Complaint Management    
Use of Logo 
(LRQA & Accreditation Marks)

   

Performance against the client 
management system objective

   

(1)    
Yönetim temsilcisi    
Ticaret Sorumlusu   
Üretim    

Bakım   

Depo ve Sevkiyat   

Kalite Kontrol & Laboratuar & 
Kalibrasyon

   

1: Complete the list of organisations (parts), departments and/or processes of the different locations
2: Required for Annex SL based Standards
3: Not required for Annex SL based Standards

Scope
Any revised scope will be as agreed in formal correspondence between LRQA and the client or defined in section 4 of 
the previous LRQA visit report. 

Scope Döküm, dövme ve çelik parçaların işlenmesi 
Machining of casting, forged and steel parts

Exclusion 8.3, 8.5.1 f)

 



ARForm001/0
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Report: IST Turkey OUIST6005588/581134- 06-02-
2020 Page 2 of 4

Visit start time (approximate) 9.30 Visit end time (approximate) 18.30
The actual start and finish times for the visit will be agreed at the pre-visit contact with the assessor and recorded 
in the report introduction.

Additional information

Opportunities for improvement 
If we identify opportunities to improve your already compliant system, we will either record them in the process table 
applicable to the area being assessed or in the Executive summary of the report if they can deliver improvement at a 
strategic level. 

Confidentiality 
We will treat the contents of this report, together with any notes made during the visit, in the strictest confidence and will 
not disclose them to any third party without written client consent, except as required by the accreditation authorities. 

Sampling 
The assessment process relies on taking a sample of the activities of the business. This is not statistically based but 
uses representative examples. Not all of the detailed nature of a business may be sampled so, if no issues are raised in 
a particular process, it does not necessarily mean that there are no issues, and if issues are raised, it does not 
necessarily mean that these are the only issues. 

Legal entity 
The accredited legal entity and client facing office that has provided the assessment service in this report is referenced 
in the applicable agreement for this service.

Generic audit objectives and team responsibilities
The generic audit objectives and team responsibilities are included in the Client Information Note ‘Assessment Process’. 
Any visit specific objectives for the next visit will be recorded in the report of the previous visit and will be addressed 
through the visit plan for that visit. The assessment standard and roles of the audit team are defined in the assessment 
visit confirmation sent to the client. 

Audit Criteria
The audit criteria consist of the assessment standard and the client’s management system processes and 
documentation.

Additional observers
Any additional observers will be as formally communicated to the client.



ARForm001/0
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Report: IST Turkey OUIST6005588/581134- 06-02-
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2. Separate Assessment Plan 
Note: if the visit involves more than one team member and/or is more than one day duration, an additional plan 
detailing the activities of each member of the team on each day will be required.

Assessment type Assessment criteria

1.Ara Kontrol ISO 9001:2015

Assessment team Assessment dates Issue date
Müge Yıldırım (Baş Denetçi) 25.02.2021

Toplam 1 gün sürecek 
denetimin tamamı Microsoft 
Teams programı kullanılarak 
uzaktan gerçekeleştirilecektir.

17.02.2021

(25.02.2021 – Gün 1)  %100 uzaktan/remote olarak MS Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

09.30 Açılış Toplantısı

10.00 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Gereklilikleri 
( Kuruluşun Bağlamı, İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri, Kapsam, Kalite Politikası, Kalite 
Hedefleri, İç Denetimler, Yönetimin Gözden Geçirmesi, Performans Göstergeleri, İletişim, 
Dokümante Edilmiş Bilgi v.b.)

12.00 Öğlen arası

13.00 Üretim  

15.00 Kalite Kontrol & Laboratuar & Kalibrasyon

16.00
18.00
18.30

Bakım
Kapanış Toplantısı
Denetim Sonu

Note; Information on the objectives of the various visits can be found in the Client Information included in the report or on 
our website www.lr.org Furthermore on the website there are Client Information Notes available for the various visit types. 
The audit criteria and team members date and locations are also stated on the front page of the report. Scope of 
certification and roles and responsibilities of the audit team members are expressed in the Audit Program Plan.
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3. Report Considerations 
LRQA Report considerations
Have there been any deviation from the original 
assessment plan: 

No If yes detail these in the introduction section of the report 
along with the reasons for the deviations 

Have there been any significant issues impacting 
on the audit programme: 

No If yes detail these in the introduction of the report and 
amend the APP 

Have there been any significant changes that 
affect the management system of the client since 
the last audit took place: 

No If yes detail these within the executive summary section 
of the report 

Have any unresolved issues been identified during 
the assessment? 

No If yes detail these within the executive summary section 
of the report 

Was the audit undertaken a combined or 
integrated audit? 

No If yes confirm what type of audit and the standards 
covered in the introduction to the report. 

Was the organisation effectively controlling the 
use of the certification documents and marks: 

Yes If no document within the reporting table covering the 
mandatory elements 

If applicable has the organisation taken effective 
corrective action regarding previously identified 
nonconformities: 

N/A Record outcome in the findings log against the relevant 
findings. 

Does the management system of the organisation 
continue to meet the applicable requirements and 
meet the expected outcomes? 

Yes If no details reasons within the executive summary of the 
report 

Does the scope of certification continue to be 
appropriate to the activities/products/services of 
organisation? 

Yes If no then document the actions necessary in relation to 
the scope in the executive summary of the report and 
amend the APP as required. 

Were the objectives of the visit as defined in the 
APP fulfilled during the visit: 

Yes If no detail the reasons and any necessary actions in the 
executive summary of the report and amend/update the 
APP 


