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Kalite El Kitabı web sitemiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize çevrimiçi olarak dağıtılmaktadır. Bu el kitabı HSF'ye 
ait telif hakkı ile korunmaktadır. Sitenin kullanıcılarına sınırlı ve ücretsiz olarak sunulan bu kitapçığın kullanılmak üzere basılı veya elektronik biçimde 
kopyalarını oluşturmak, uygulamak veya geliştirmek telif hakkı lisansı nedeniyle yasaktır. 

The Quality Manual is online published to all our employees, customers and suppliers through our website. This manual has copyright restrictions by 
HSF. This manual has been published as limited free version for website users, and it is prohibited by the copyright for creating, implementing and or 
developing electronic copies. 



 

 
AS9100-D KALİTE EL KİTABI 
AS9100-D QUALITY MANUAL 

Belge Numarası 
Document No QM_011018 İlk Yayın Tarihi 

First Release Date 27 / 04 / 2020  ITAR Kontrollü Bilgi İçermez 
Does Not Contain ITAR Controlled Information 

Revizyon No 
Revision No 02 Revizyon Tarihi 

Revision Date 11 / 02 / 2021 Kaldırılan Rev. 
Cancelled Rev. 01 

 

KONTROLLÜ KOPYA - Basılı Kopyalar KONTROL DIŞI olarak kabul edilir - Kullanmadan Önce Mevcut Baskıyı Doğrulayın 
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Issue Before Use 

Sayfa Page 2 of 81 

ÖNSÖZ 
HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF), Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 13 Sincan 06609 

Ankara Türkiye, bu belge ile açıklanan kalite yönetim sistemini SAE AS9100 Rev.D standardına bağlı olarak firma 
bünyesinde yapılan tüm çalışmaları belgelemek, müşteri gereksinimlerini karşılamak, firma bünyesinde yürütülen tüm iş 
süreçlerinin takibini sağlamak, beklentiler ve gereksinimler doğrultusunda gerekli düzeltici faaliyetleri uygulamak amacıyla 
hazırlanmıştır. 

FOREWORD 
HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF), Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 13 Sincan 06609 
Ankara Türkiye, has been prepared this quality manual according to SAE AS9100 Rev.D standarts, to meet customer 
requirements, to follow all project processes carried out within the company, and to implement necessary corrective 
actions in line with expectations and requirements. 
 
 
 
 
 
 

Şirketin Yasal Adı 
Legal Name of the Company HSF Savunma Havacılık Sanayi Üretim İthalat ve İhracat Limited Şirketi 

Adresi  
Address 

Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 13 Sincan Ankara 
06609 Türkiye 

Telefon / Faks 
Telephone / Fax 90.312.6401021 – 24 – 25 / 90.312.6401047  

E-posta/Web Adresi 
E-mail / Website quality@hsfsavunma.com / https://hsfsavunma.com  

Vergi Dairesi 
Tax Office Sincan 

Vergi No 
Tax Number 4640581074 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Müdür __________________________                                                  Tarih: ________________________ 
General Manager ______________________                                                   Date: ________________________ 
 
 

 
 
 
Kalite El Kitabı Dağıtımı  
Kalite El Kitabı, prosedürler, formlar, ekler ve çalışma talimatları şirket sunucusundaki tüm şirket personeli tarafından kullanılabilecektir. Kalite El 

Kitabı şirket web sitesi aracılığıyla Müşterilerimize, Satıcılarımıza ve Düzenleyici Kurumlarımıza sunulacaktır. Ayrıca bu kitap hem Türkçe hem de İngilizce 
dillerinde hazırlanarak yurtiçi ve yurtdışı tüm müşteri ve tedarikçilerimize hitap etmektedir. 

Quality Manual Distribution  
The Quality Manual, procedures, forms, annexes and operating instructions will be available to all company staff through the company server. The 

Quality Manual will be made available to our Customers, Vendors and Regulatory Authorities via the company website. In addition, this book is prepared 
in both Turkish and English languages for our all customers and suppliers are located at home and abroad. 
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0.1. AMAÇ PURPOSE: 
 
HSF Kalite Yönetim Sistemi SAE AS9100 Rev.D uluslararası standartlarını ve gereksinimleri karşılayacak şekilde 

oluşturulmuştur. HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF) için AS9100 Rev.D Kalite Yönetim Sistemine uyum, şirket 
bünyesinde yürütülen tüm süreçlerin standart gereksinimlerine bağlı olarak geliştirilmesi ve takibinin dinamik olarak 
sağlanması amacını taşımaktadır. 

HSF Quality Management System has been created to meet SAE AS9100 Rev.D international standards and 
requirements. Adoptation to AS9100 Rev.D Quality Management System for HSF Savunma Havacılık Ltd. Sti. (HSF), to 
aim to dynamically develop and monitor all processes carried out within the company in accordance with the standard 
requirements. 
 
0.2. KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES: 

 
HSF’nin uyguladığı standart, ISO 9001'de açıklanan kalite yönetimi ilkelerine dayanmaktadır. HSF şirket işleyişi 

süreçlerle, her süreçte kendi bağlamında prosedür ve uygulama formları ile tanımlanmıştır. Bu süreçleri uygularken HSF’nin 
performansını artırmak, havacılık standartlarını ve müşteri gereksinimlerini karşılamak temel ilkemizdir. 

The standard applied by HSF is based on the quality management principles described in ISO 9001. HSF company 
working dicipline is defined by processes, procedures and application forms in its own context in each process. While 
applying these principles, it is our basic principle to increase the performance of HSF, to meet aviation standards and 
customer requirements. 

 
HSF’nin temel Kalite yönetim ilkeleri aşağıdaki gibidir The main Quality management principles of HSF are as follows: 
1. Müşteri odaklılık Customer orientation; 
2. Liderlik Leadership; 
3. Çalışanların katılımı Employee participation; 
4. Süreç yaklaşımı Process approach; 
5. Gelişme Development; 
6. Kanıta dayalı karar verme Evidence-based decision making; 
7. İlişki yönetimi Relationship management. 

 
HSF, ihtiyaç duyulan süreçler ve etkileşimleri dahil olmak üzere bir kalite yönetim sistemi kurar, uygular, sürdürür ve 

sürekli olarak geliştirir. 
HSF establishes, implements, maintains and continually improves a quality management system, including the 

processes and interactions needed. 
 

HSF’nin kalite yönetim sistemi ayrıca müşteri ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici kalite yönetim sistemi 
gereksinimlerini de karşılar. 

HSF's quality management system also meets customer and applicable legal and regulatory quality management 
system requirements. 
 
0.3. SÜREÇ İŞLEYİŞİ PROCESS OPERATION: 

 
Bu kılavuz süreç işleyişine bağlı olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır, her bölüm SAE AS9100D standardını referans 

alarak uygulama yükümlülükleri anlatılır. Her bölümün uygulanacak yöntemlerinin anlatıldığı bir Prosedür El Kitabı vardır. 
Bu kitapta bölüme ilişkin uygulanması gereken formlar ve formların nasıl uygulanacağı anlatılır. 

This guide is, depending on the process operation, divided into the following sections and each section is explained 
with reference to the SAE AS9100D standard and its implementation obligations. There is a procedure that explains the 
methods to be applied for each section. The procedure describes the forms that need to be applied for the process and how 
to apply the forms. 
 

BÖLÜM 1. KAPSAM SECTION 1: SCOPE 
BÖLÜM 2. NORMATİF REFERANSLAR SECTION 2: NORMATIVE REFERENCES 
BÖLÜM 3. TERİMLER VE TANIMLAR SECTION 3: TERMS AND DEFINITIONS 
BÖLÜM 4. ORGANİZASYONUN BAĞLAMI SECTION 4: CONTEXT OF THE ORGANIZATION 
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0.4. PLANLA – UYGULA – KONTROL ET – TAKİP ET (PDCA) PRENSİBİ PLAN – DO – CHECK – ACT 
(PDCA) PRINCIPLE: 
 
HSF, Planla-Uygula-Kontrol Et-Takip Et (PDCA) döngüsünü ve riske dayalı düşünmeyi içeren süreç yaklaşımını 

kullanmaktadır. PDCA yaklaşımı HSF’nin proseslerini ve etkileşimlerini planlamasını sağlar. 
HSF uses the process approach which includes the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and risk-based thinking. The 

PDCA approach allows HSF to plan its processes and interactions. 
 

HSF, PDCA döngüsünü kısaca aşağıdaki gibi tanımlamaktadır HSF briefly describes the PDCA cycle as follows: 
 

ó Planla: Müşterilerin gereksinimlerine ve HSF şirket içi politikalarına uygun sonuçlara ulaşmak için gerekli kaynakları 
belirlemek, riskleri ve fırsatları değerlendirmek; Plan: Identify the resources required to achieve the results in line 
with customers’ requirements and HSF internal policies, to evaluate the risks and opportunities;  

ó Uygula: Planlananların hayata geçirilmesi; Do: Implementation of the policies; 
ó Kontrol Et: Politikaları, hedefleri, gereksinimleri ve planlanan faaliyetlere karşı süreçleri ve sonuçta ortaya çıkan 

ürün ve hizmetlerin izlenmesi ve sonuçların raporlanması; Check: Tracking policies, goals, requirements and 
processes against planned activities and the resulting products and services and reporting the results; 

ó Hareket Et: Performansı artırmak için gerekli adımların atılması. Act: Taking necessary steps to increase 
performance. 

HSF, PDCA süreç yaklaşımını kalite 
yönetim sistemine uygulanması ile şunları 
sağlamayı hedeflemektedir:  

HSF aims to provide by applying the 
PDCA process approach to the quality 
management system: 
1. Gereksinimleri karşılamada anlayış ve 
tutarlılık Understanding and consistency in 
meeting requirements; 
2. Süreçlerin katma değer açısından 
değerlendirilmesi Evaluation of processes in 
terms of added value; 
3. Etkin süreç performansının elde edilmesi 
Achieving effective process performance; 
4. Veri ve bilginin değerlendirilmesine 
dayalı süreçlerin iyileştirilmesi Improving 
processes based on the evaluation of data 
and information. 
 
 

0.5. RİSK TEMELLİ DÜŞÜNME RISK-BASED THINKING: 
 
HSF, risk yönetimi konusunu ISO 31000 Risk Yönetimi Standardına göre yürütmektedir. Buna göre, HSF, risk temelli 

düşünme kavramını potansiyel uygunsuzlukları yok etmek için düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, meydana gelen 
herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve uygunsuzluğun etkisine uygun faaliyetleri gerçekleştirerek yeniden oluşmasını 
önlemek ve bu uygunsuzluklardan fırsatlar elde etmek olarak tanımlamaktadır ve yönetimi sistemiminin esasını risk temelli 
düşünme üzerine kurmuştur. Bu doğrultuda, risk temelli düşünme kavramı, bir kuruluş olarak HSF’nin riski belirlemesini, 
harekete geçip geçmeyeceğine karar vermesini ve ardından harekete geçilmesini kapsamaktadır. 

HSF manages its risk management in accordance with the ISO 31000 Risk Management Standard. Depends on this 
standard, HSF defines the concept of risk-based thinking as carrying out corrective actions to eliminate potential 
nonconformities, analyzing any nonconformities that occur, and preventing the recurrence of the nonconformity by 
performing appropriate actions and obtaining opportunities from these nonconformities, and its management system is 
based on risk-based thinking. In this direction, the concept of risk-based thinking covers the determination of the risk by 
HSF as an organization, the decision of whether to act or not, and then taking action. 
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HSF, aşağıdaki durumlarda risk temelli düşünmeyi esas alır ve risk yönetimini şirket işleyişinin ayrılmaz bir parçası, 
şirket işleyişini kapsayıcı ve dinamik olarak yürütmektedir. HSF is based on risk-based thinking in the following cases and 
carries out risk management as an integral part of the company's operation, inclusive and dynamically:  

 
ü Stratejik planlama sırasında, During strategic planning, 
ü Ürün ve hizmet uygunluğu için planlama sırasında, During planning for product and service suitability, 
ü Yönetimin gözden geçirilmesi sırasında, During the management review, 
ü Düzeltici eylem süreçlerinde. Corrective action processes. 

 
HSF, etkili bir kalite yönetim sistemi elde etmek için risk temelli düşünmenin temel olduğunu kabul etmiştir. HSF, risk 

temelli düşünme kavramını, potansiyel uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler alınması ve meydana gelen 
uygunsuzlukları analiz ederek ileride bu uygunsuzlukların yaşanmaması için tedbirlerin alınması ve gerekli eğitimlerin 
verilmesi olarak yorumlar. 

HSF has recognized that risk-based thinking is essential to achieve an effective quality management system. HSF 
interprets the concept of risk-based thinking as taking preventive measures to eliminate potential nonconformities and 
analyzing nonconformities as taking precautions and giving necessary trainings to avoid these nonconformities in the future. 
 

HSF, AS9100 Rev.D standartlarına uymak için riskleri ve fırsatları ele alan eylemleri planlar ve uygular. Hem riskleri 
hem de fırsatları ele almak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak, iyileştirilmiş sonuçlar elde etmek ve olumsuz etkileri 
önlemek için bir temel oluşturur. 

HSF plans and implements actions that address risks and opportunities to comply with AS9100 Rev.D standards. It is 
the basis for addressing both risks and opportunities, improving the effectiveness of the quality management system, 
achieving improved results and preventing negative effects. 
 

HSF, riskleri ve fırsatları birlikte değerlendirir. Fırsatlar, örneğin HSF’nin müşterileri çekmesine, yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmesine, atıkları azaltmasına veya üretkenliği artırmasına izin veren bir dizi koşul gibi amaçlanan bir sonuca ulaşmaya 
elverişli bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Fırsatları ele almaya yönelik eylemler, ilişkili risklerin dikkate alınmasını 
da içerebilir. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizliğin olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Bir riskten kaynaklanan 
olumlu bir sapma bir fırsat sağlayabilir, ancak riskin tüm olumlu etkileri fırsatlara yol açmaz. 

HSF evaluates risks and opportunities together. Opportunities can arise as a result of a favorable outcome, for example, 
a set of conditions that allow HSF to attract customers, develop new products and services, reduce waste, or increase 
productivity. Actions to address opportunities may also include considering associated risks. Risk is the effect of uncertainty, 
and such uncertainty may have positive or negative effects. A positive deviation from a risk can provide an opportunity, but 
not all positive effects of the risk lead to opportunities. 
 
0.6. KODLANDIRMA CODIFICATION 

 
AS9100 Standartlarına uyum çalışmalarında şirket içi disiplin, izlenebilir ve güvenilir tedarik ayrıca üretim süreçlerini 

oluşturabilmek için çalışma düzenimizi oluşturan tüm süreçler prosedürlerle açıklanmaya ve uygulamalı formları ile çalışma 
sürecinin disiplin altına alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan tüm prosedürler ve formlar aşağıda anlatıldığı 
şekilde kodlandırılmıştır.  

In order to comply with AS9100 Standards; in-house discipline, traceable and reliable supply and all processes that 
make up our working order are aimed to be explained by procedures and disciplined working process with practical forms. 
All procedures and forms are coded with this direction as described below. 
 

0.6.1. Prosedür El Kitabı Kodlandırılması Codification of the Procedure Manual: 
PEK_xxx 
PEK: Prosedür El Kitabı ismini temsil eder. PEK: Refers the name of the Procedure Manual 
xxx: İlk yayın tarihini temsil eder. xxx: Refers the first issue date. 

 
0.6.2. Form Kodlandırılması Codification of the Form: 
HSF_ASF_xxx  
HSF: Şirket ismini temsil eder. HSF: Refers the company name. 
ASF: Havacılık Standardı Formu ismini temsil eder. ASF: Refers the name of Aerospace Standard Form 



 

 
AS9100-D KALİTE EL KİTABI 
AS9100-D QUALITY MANUAL 

Belge Numarası 
Document No QM_011018 İlk Yayın Tarihi 

First Release Date 27 / 04 / 2020  ITAR Kontrollü Bilgi İçermez 
Does Not Contain ITAR Controlled Information 

Revizyon No 
Revision No 02 Revizyon Tarihi 

Revision Date 11 / 02 / 2021 Kaldırılan Rev. 
Cancelled Rev. 01 

 

KONTROLLÜ KOPYA - Basılı Kopyalar KONTROL DIŞI olarak kabul edilir - Kullanmadan Önce Mevcut Baskıyı Doğrulayın 
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Issue Before Use 

Sayfa Page 11 of 81 

xxx: Form takip numarasını temsil eder. Refers the tracking number of the Form. 
 
0.6.3. Kalite El kitabının Kodlandırılması Codification of the Quality Manual: 
QM_011018 
QM: Kalite El Kitabı ismini temsil eder. QM: refers the Quality Manual 
011018: HSF fabrikanın açılış tarihini temsil eder. 011018: Refers the opening date of HSF facility. 

 
0.6.4. Süreç El Kitabının Kodlandırılması Codification of the Process Manual: 
SEK_XXX 
SEK: Süreç el kitabının ismini temsil eder. SEK: refers the process manual 
XXX: İlk yayın tarihini temsil eder. XXX: refers the first issue date 

 
0.6.5. Organizasyon El Kitabının Kodlandırılması Codification of the Organization Manual: 
OEK:XXX 
OEK:Organizasyon el kitabının ismini temsil eder. OEK: refers the name of the organization manual 
XXX:İlk yayın tarihini temsil eder. XXX: refers the first issue date 

 
0.6.6. Düzeltici Faliyetlerin Kodlandırılması Codification of the Corrective Actions: 
0.6.6.1. Genel Düzeltici Faaliyet Kodlandırması Codification of the General Corrective Action:  
HSF-xxxxxx 
HSF: Şirket ismini temsil eder. HSF: Refers the company name. 
xxxxxx: ERP Sisteminin otomatik atadığı referans numarasıdır. xxxxxx: The reference number that is automatically 
assigned by ERP System. 
 
0.6.6.2. Proje İçi Düzeltici Faaliyet Kodlandırması Codification of the Corrective Action within the Project: 
D1-xxxxxxxx 
D: Düzeltici faaliyet ismini temsil eder. D: refers the name of the corrective action 
1: Açılan düzeltici faaliyet sırasını belirtir ve numerik olarak birer artarak devam eder. 1: Specifies the corrective action 

sequence opened and continues numerically increasing by one.  
xxxxxx: Referans (proje) numarasını temsil eder. xxxxxx: refers the (project) reference no 
 
0.6.6.3. FMEA Düzeltici Faaliyet Kodlandırması Codification of the Corrective Action for FMEA:  
F1-xxxxxxxx 
F: Düzeltici faaliyet ismini temsil eder. F: refers the name of the corrective action 
1: Açılan düzeltici faaliyet sırasını belirtir ve numerik olarak birer artarak devam eder. 1: Specifies the corrective action 

sequence opened and continues numerically increasing by one.  
xxxxxx: ERP Sisteminin otomatik atadığı referans numarasıdır. The reference number that is automatically assigned by 
ERP System. 

 
0.6.7. İç Tetkik Kodlandırması Codification of the Internal Audit: 
IC_X010121 
IC: İç tetkik ismini temsil eder. IC: refers to the internal audit 
X: Tetkik yapılan bölümün ismini temsil eder (QC: Kalite Kontrol, M: Üretim, P: Satın Alma, G: Genel) X: refers to the 

name of the audited department (QC: Quality Control, M: Machinery, P: Procurement, G: General) 
010121: İç tetkik başlangıç tarihini temsil eder. 010121: refers to the start date of the internal audit 

 
0.6.8. Talimatların Kodlandırılması Codification of the Directives: 
T_XX 
T: Talimatı temsil eder. T: refers to the directive 
XX: Talimatın sıra numarsını temsil eder. XX: refers to the line number of the directive 
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0.6.9. Proje Referans No Kodlandırılması Codification of the Project Reference No: 
Proje referans no teklif referans no ile başlar. Operasyonel riskleri azaltmak, güvenilirliği ve izlenebilirliği sağlamak için 

tüm sıralı süreçlerimiz Referans No (Proje No) ile kodlandırılmıştır. Referans no yılın son 2 hanesi, ay ve günün sırasıyla 
rakamsal yazılışı ve gün içi proje sıralandırılması şeklinde yapılır. Örneğin 18 Şubat 2020 tarihli 1nci proje için verilecek 
referans no 20021801 şeklinde yapılır. 

Project reference no is started with quotation reference no. Our all-sequential processes are coded with Reference No 
(Project No) to reduce operational risks and ensure reliability and traceability. The reference number is made in the form of 
the last 2 digits of the year, numerical spelling of the month and day, and sequencing of the projects within the day. For 
example, the reference number to be given for the 1st project dated February 18, 2020 is made as 20021801. 
 

Ayrıca aynı proje içinde birden fazla kalem varsa proje sıralandırma numarasından sonra herbir kalem  1, 2, 3 şeklinde 
sırayla birer artarak numaralandırılır. Örneğin aynı projede birden fazla kalem olduğunda, 20021801-1 şeklinde ifade edilir. 

In addition, if there is more than one item in the same project, each item is numbered one by one in order 1, 2, 3 after 
the project sequencing number. For example, when there is more than one item in the same project, it is expressed as 
20021801-1. 
 

Aynı ürün birden fazla parça içeriyorsa, lot A, B, C şeklinde alfabetik sıraya bağlı kalınarak numaralandırılır. Örneğin 
20021801-A şeklinde ifade edilir. 

If the same product contains more than one component, lots are numbered as alphabetical order, A, B, C. For example, 
it is expressed as 20021801-A. 

 
Aynı proje hem birden fazla parça hem de birden fazla parça içi kalem içeriyor ise önce proje içi parçalar 1, 2, 3 şeklinde 

sırasıyla birer artarak sıralanır. Daha sonra proje içi birden fazla kalem lot A, B, C, şeklinde alfabetik sıra ile numaralandırılır. 
Örneğin; 20021801-1-A şeklinde ifade edilir. 

If the same project contains both more than one component and more than one item within the component; first the 
components within the project are sorted by as 1, 2, 3 increased and later, the items within the project are sorted by as A, 
B, C in alphabetical. For example; Expressed as 20021801-1-A. 
 

Referans No Kodlandırması izlenebilirlik nedeniyle projeye ilişkin tüm süreçlerde aynı olması esas alınır, aynı 
proje için birden fazla referans no verilmemesi önem arz etmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa kusur kabul 
edilir ve proje hemen durdurulup, tüm süreç proje başlangıçtaki referans no temel alınarak tekrar kodlandırılır. Bu 
konuda düzeltici talep oluşturulur ve bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.  

Due to the traceability of the Reference No Coding is based on the same code in all processes related to the 
project, it is important that not to give more than one reference number for the same project. If such a situation is 
encountered, the defect is accepted, and the project is immediately stopped and the whole process is coded again 
based on the reference number at the beginning of the project. Corrective demands are created in this regard and 
all necessary precautions are taken to ensure that they do not happen again.  
 

Aşağıdaki konularda aynı referans no kullanılması esastır It is essential to use the same reference number in the 
following subjects: 

ü Proje Değerlendirme Formu Project Evaluation Form, 
ü Teklif Formu Quotation Form, 
ü Teknik Çizim (CAD) Dökümanları Technical Drawing (CAD) Data, 
ü HSF Sipariş Onayı HSF Sales Order, 
ü HSF Sipariş Emri Formu HSF Purchase Order, 
ü Proforma Fatura Proforma Invoice, 
ü Sevk İrsaliyesi (Paket İçerik Formu) Packing Slip Form, 
ü CoC Dökümanı CoC Form, 
ü Ürün Etiketleri Product Labels, 
ü Proje kapsamında oluşturulan tüm görevlendirmeler All assigned tasks in the scope of the project, 
ü Proje kapsamında oluşturulan tüm düzeltici faaliyetler All corrective actions in the scope of the project. 
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0.6.10. Tarih Kodlandırılması Codification of the Date: 
HSF bünyesindeki hazırlanan yazışma evrakları ve diğer tüm dökümanlarda tarih olma zorunluluğu esastır. Tarih 

kodlandırması aksi belirtilmediği sürece gün/ay/yıl (örneğin 18/02/2020) şeklindedir. 
It is essential to have a date in correspondence documents and all other documents prepared within HSF. Date coding 

is in the form of day / month / year (for example 18/02/2020), unless stated otherwise. 
 

0.6.11. Üretim Aşamalarının Kodlandırılması Codification of the Production Processes: 
Üretim aşamalarının kodlandırılması, proje referans numarasına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılması esas alınır. 
Coding of the production stages, depending on the project reference number, as follows is taken as basis. 
 
0.6.11.1. Tek Kalemli Sipariş Üretimi İçin Kodlandırma 
Örneğin For example: NC-21022501-O1 
“NC” Sayısal Kontrol anlamını taşır. It means Numeric Control. 
“XXXXXX” Proje Referans No ifade eder. Refers to the Project Reference Number. 
“-O1” Üretim esnasındaki operasyon sıra nosunu ifade eder ve numeratik olarak artar. Indicates the operation sequence 
number during production and increases numerically. 
 
0.6.11.2. Birden Fazla Kalemli Sipariş Üretimi İçin Kodlandırma 
Örneğin For example: NC-21022501-01-O1 
“NC” Sayısal Kontrol anlamını taşır. It means Numeric Control. 
“XXXXXX” Proje Referans No ifade eder. Refers to the Project Reference Number. 
“01” Sipariş içindeki kalemin sıra numarasını ifade eder ve numeratik olarak artar. “01” Indicates the sequence number 
of the item in the order and increases numerically.  
“-O1” Üretim esnasındaki operasyon sıra nosunu ifade eder ve numeratik olarak artar. Indicates the operation sequence 
number during production and increases numerically. 
 
0.6.11.3. Birden Fazla Kalemli ve Parçalı Sipariş Üretimi İçin Kodlandırma 
Örneğin For example: NC-21022501-01-A-O1 
“NC” Sayısal Kontrol anlamını taşır. It means Numeric Control. 
“XXXXXX” Proje Referans No ifade eder. Refers to the Project Reference Number. 
“01” Sipariş içindeki kalemin sıra numarasını ifade eder ve numeratik olarak artar. “01” Indicates the sequence number 
of the item in the order and increases numerically.  
“A” Siparişe ait kalemlerdeki çoklu parçaların sıra nosunu ifade eder ve alfabetik sırayla değişir. “A” It expresses the 
sequence number of the multiple parts in the items of the order and changes in alphabetical order.  
“-O1” Üretim esnasındaki operasyon sıra nosunu ifade eder ve numeratik olarak artar. Indicates the operation sequence 
number during production and increases numerically. 

 
0.6.12. Kaşe ve Islak İmza Company Stamp and Wet Signature: 
HSF bünyesindeki hazırlanan yazışma evrakları ve diğer tüm dökümanlarda firma resmi kaşesi ve ıslak imza 

zorunluluğu esastır. Bunun dışında bölümlere özgü özel kaşeler ilgili formlarda da kullanılmaktadır. Bu kaşeler Kaşe Listesi 
Formunda düzenli olarak tutulmaktadır. 

The official stamp and wet signature requirement of the company is essential for the correspondence documents and 
all other documents prepared within HSF. Apart from this, special stamps specific to the departments are also used in their 
related forms. These stamps are kept regularly in the Stamp List Form. 
 
0.7. AS9100 REV.D STANDARDININ HSF ICIN TEMEL FAYDALARI KEY BENEFITS OF AS9100 REV.D 

STANDARDS FOR HSF 
 
HSF AS9100 Rev.D standardını temel alan kalite yönetim sistemi uygulayarak aşağıdaki potansiyel faydaları elde 

etmeyi amaçlamıştır HSF aims to achieve the following potential benefits by implementing a quality management system 
based on AS9100 Rev.D standard: 
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0.7.1. Daha İyi Müşteri Memnuniyeti: AS9100 Rev.D Standardının uygulanması HSF için müşterilerinin 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılanabilmesi için müşterilerinin gereksinimlerini anlamaya odaklamanızı gerektirir. Daha iyi 
müşteri memnuniyeti, daha fazla tekrarlanan iş ve dolayısıyla daha iyi satışlar anlamına gelir.  

Better Customer Satisfaction: Implementing the AS9100 Rev.D Standard requires you to focus on understanding the 
needs of its customers so that HSF can better meet its customers' needs. Better customer satisfaction means more 
repeat business and therefore better sales. 
0.7.2. İyileştirilmiş Şirket İmajı: AS9100 Rev.D Standardının uygulanması HSF için müşterilerin varsayılan 

beklentisi haline gelmiştir. Bu nedenle HSF tüm sistem işleyişini AS9100 Rev. D standardına uygun hale getirmiş 
ve tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlamıştır.  

Improved Company Image: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard has become the default expectation of 
customers for HSF. For this reason, HSF operates the entire system as AS9100 Rev. D standard and ensured 
traceability of all processes. 
0.7.3. Daha İyi Karar Verme: AS9100 Rev. D standardının uygulanması HSF üst yönetiminin KYS'ye yerleştirir 

ve belirsiz tavırlar yerine kanıta ve verilere dayalı kararlar vermeyi savunur. HSF üst yönetimi karar vermek için 
verileri kullanarak, kaynaklarını daha önemli konulara odaklayarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.  

Better Decision Making: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard, HSF places senior management in the QMS 
and advocates making decisions based on evidence and data rather than ambiguous attitudes. HSF senior 
management saves costs and time by using data to make decisions and focusing their resources on more important 
issues. 
0.7.4. Artan Verimlilik: HSF AS9100 Rev. D standardını uygulayarak, ürün ve kabiliyetlerinin güvenilirliğini ve 

izlenebilirliğini tam olarak müşterilerine ve sonraki kullanıcılarına kanıtlamayı hedefler ve bu süreçlerin nasıl 
etkileşim kurduğunu anlamayı vurgular. HSF tüm iş süreçlerine ilişkin bu görünümü alarak, ürün ve hizmetlerin daha 
iyi sunulması için sistemindeki verimsizlikleri bulabilir ve ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.  

Increased Efficiency: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard, HSF aims to fully demonstrate the reliability and 
traceability of its products and capabilities to its customers and subsequent users and emphasizes understanding how 
these processes interact. By taking this view of all business processes, HSF can find and eliminate inefficiencies in its 
system in order to provide products and services better. 
0.7.5. Çalışanlarımızın Katılımını Sağlamak: HSF tüm çalışma süreçlerini tanımlayarak ve çalışanlarını bu 

süreçlere dahil ederek, sadece süreçlerini beklendiği gibi işlemesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş gücünüde 
süreç iyileştirme ve müşteri memnuniyeti hedeflerine yönlendirmektedir.  

Ensuring the Participation of Our Employees: By defining all working processes and including its employees in these 
processes, HSF not only ensures that its processes operate as expected, but also directs the workforce to process 
improvement and customer satisfaction goals. 
0.7.6. Daha İyi Tedarikçi İlişkileri: HSF tedarikçileriyle karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere odaklanarak, müşteri 

memnuniyetini artırmak için birlikte çalışmanın önemine inanmaktadır. HSF'yle çalışan tedarikçiler bilmektedir ki 
tüm sağlanan hizmet ve ürünler mutlaka kalite uygunluk ve izlenebilirlik koşullarını sağlamalıdır ki bu hem tüm 
tedarikçilerimiz için önemli olan ürün ve hizmetin fiyatından daha çok kalite ve izlenebilirliğin olduğunu kabul 
edilmesidir.  

Better Supplier Relations: By focusing on mutually beneficial relationships with its suppliers, HSF believes in the 
importance of working together to increase customer satisfaction. Suppliers working with HSF know that all provided 
services and products must meet the quality conformity and traceability conditions, which is important for all our 
suppliers to recognize that there is more quality and traceability than the price of the product and service. 
0.7.7. Sürekli İyileştirme: HSF AS9100 Rev.D standartlarını uygulayarak, yönetim sistemini zaman içinde 

aşamalı olarak daha iyi hale getirmenin yollarını bulmayı hedefler, bu süreç sürekli iyileştirme olarak adlandırılır. 
Sürekli iyileştirme günlük çalışma sürecinin bir parçası haline getirilmesiyle; yönetim, hizmet ve ürün kalitesi, zaman, 
iş gücü ve maliyetlerde fayda sağlanmaktadır.  

Continuous Improvement: By applying the standards of HSF AS9100 Rev.D, it aims to find ways to improve the 
management system gradually over time, this process is called continuous improvement. By making continuous 
improvement a part of daily work process; benefits are provided in management, service and product quality, time, labor 
and costs. 
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0.8. HSF FİRMA DEĞERLERİ HSF COMPANY VALUES 
 
TEMEL AMACIMIZ OUR MAIN PURPOSE: 
Havacılık alanında hassas ve düşük toleranslı parçaların üretiminde lider, insana ve çevreye saygılı, itibarı yüksek, Türk 

milletine ve toplumuna değer katan bir aile olmak. 
To be a leader in the production of sensitive and low tolerance parts in the aviation field, a family with a high reputation 

that respects people and the environment and adds value to the Turkish nation and society. 
 

DEĞERLERİMİZ OUR VALUS: 
ü Güven veririz We give confidence,  
ü Adil davranırız We act fairly, 
ü Sorumluluklarımızın bilincindeyiz We are aware of our responsibility, 
ü Meraklı ve samimiyiz We are curious and sincere, 
ü Tutkuyla ve özveriyle çalışıyoruz We work devotedly with passion. 

 
MİSYONUMUZ OUR MISSION: 
ü Havacılık standartlarına ve gereksinimlerine öncelik veriyoruz We prioritize aviation standards and requirements, 
ü Maliyette rekabetçi olabilmek için kaliteden asla ödün vermiyoruz We never compromise on quality to be 

competitive in cost, 
ü Tamamen izlenebilir ve ölçülebilir bir iş disiplini oluşturuyor ve sürdürüyoruz We create and maintain a fully 

traceable and measurable work discipline, 
ü Havacılığın ihtiyaçları doğrultusunda yüksek teknoloji yatırımları yapıyoruz We make high technology investments 

in line with aviation requirements, 
ü İş ve çalışan güvenliğini sağlıyoruz We ensure job and employee safety, 
ü Zamanında ve eksiksiz teslimat sağlıyoruz We provide timely and complete delivery, 
ü Yerel ve uluslararası yasa ve standartlara uyarız We comply with local and international laws and standards. 

 
VİZYONUMUZ OUR VISION:  
Havacılık sektörü alanında son derece hassas parça üretiminde tüm laboratuvar süreçlerini kendi bünyesinde 

tamamlayan, kaliteden ve uluslararası standartlardan ödün vermeyen öncü bir üretici olmak. 
In the field of the aviation industry in the production of extremely sensitive parts to be a pioneering manufacturer that 

completes all laboratory processes within its own structure and does not compromise on quality and international standards. 
 
 

BÖLÜM 1 SECTION 1:  
KAPSAM SECTION 

 
HSF Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki konuları kapsamaktadır HSF Quality Management System covers the following 

topics:  
 
ü Şirket çalışması kapsamında tüm yönetimsel ve diğer süreçlerin nasıl olması gerektiği How all managerial and other 

processes should be within the scope of company work, 
ü Süreçlerin ve bağlı tüm aşamaların kayıt altında tutulması, belgelenmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması Keeping 

the processes and all related stages under record, documenting and ensuring their traceability,  
ü Hata – Risk – Fırsat yönetim Failure - Risk - Opportunity management,  
ü Kurumsal işleyiş içine personel katılımının sağlanması Ensuring personnel participation in the company working 

discipline,  
ü Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti Customer relations and satisfaction,  
ü Tedarikçi ilişkileri ve yönetimi Supplier relations and management,  
ü Proje süreç kontrolü ve analizi Project process control and analysis, 
ü Kalite kontrol ve ürün kabul–red işleyişi Quality control and product acceptance-rejection process,  
ü Teslimat ve teslimat sonrası ilişkileri Delivery and post-delivery relations,  
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ü Dahili ve harici denetim süreçleri ve sonuçlarının analizleri Analysis of internal and external audit processes and 
results, 

ü Şirket işleyişi esnasında karşılaşılan sorunlara karşı düzeltici faaliyet oluşturulması ve sorunların kök nedenlerinin 
incelenmesi Establishing corrective action against the problems encountered during the operation of the company 
and examining the root causes of the problems, 

 
KAPSAM DIŞI MADDELER EXCLUDED ARTICLES 
 
HSF yeterlilikleri, kabiliyetleri ve süreç işleyişlerine bağlı olarak, AS9100 Rev.D Standardında açıklanan aşağıdaki 

maddelerdeki gereksinimleri OEM yeterliliği olarak kabul etmektedir ve bu süreç işleyişlerini kendi işleyişi için geçerli 
olmadığını ve uygulanamaz olarak belirlemiştir: 

Based on the competencies, capabilities and process operations, HSF accepts the requirements in the following items 
which are described in the AS9100 Rev.D Standard as OEM qualifications and HSF has determined these process 
operations are not applicable to its own operation and are not applicable: 
 

Madde 8.5.5/G Article 8.5.5/G: Ürün kullanımı, bakım, onarım ve revizyon ile ilgili teknik belgelerin kontrolü, 
güncellenmesi ve sağlanması; Control, updating, and provision of technical documentation relating to product use, 
maintenance, repair, and overhaul; 

 
Madde 8.5.5/H Article 8.5.5/H: Kuruluşun dışında gerçekleştirilen işler için gerekli kontroller (örneğin, saha dışı 

çalışma); Controls required for work undertaken external to the organization (e.g., off-site work); 
 
Madde 8.5.5/I Article 8.5.5/I: Ürün / müşteri desteği (örneğin kalite, teknik eğitim, garanti, bakım, parça değişim, 

kaynaklandırma, ürünü kaldırma); Product/customer support (e.g., queries, training, warranties, maintenance, replacement 
parts, resources, obsolescence). 

 
 

BÖLÜM 2 SECTION 2:  
NORMATİF REFERANSLAR NORMATIVE REFERENCES 

Kalite Yönetim Sistemi’nin hazırlanması sırasında aşağıdaki belgeler referans olarak kullanılmıştır: The following 
documents were used as a reference during the preparation of the Quality Management System: 
 

Standart Kodu 
Code of the Standard 

Standardın Açıklaması 
Description of the Standard 

AS9100 Rev.D 
Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık, Uzay ve Savunma Örgütleri İçin Gerekenler 
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space, and Defense 
Organizations 

AS9003 Rev. A 
Havacılık, Uzay ve Savunma Firmaları İçin Kontrol ve Test Kalite Gereksinimleri 
Inspection and Test Quality Requirements for Aviation, Space, and Defense 
Organizations 

ISO-IEC 17025 2017-12 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Test Uygulamaları İçin Genel Gereksinimler 
General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories 

ISO 10012:2003 
Ölçme Yönetim Sistemleri - Ölçme Prosesleri ve Teçhizatı İçin Gerekli Şartlar 
Measurement Management Systems - Requirements for Measurement Processes 
and Measuring Equipment 

ISO 2859:2012 Muayene ve Deney İçin Numune Alma Methodları 
Sampling Procedures for Inspection by Attributes 

ISO 31000 2018-03 Risk Yönetim Klavuzu 
Risk Management Guidline 

AS9101 Rev.F 

Kalite Yönetim Sistemi – Havacılık, Uzay ve Savunma Firmaları İçin Denetim 
Gereksinimleri 
Quality Management Systems – Audit Requirements for Aviation, Space, and Defense 
Organizations 
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AS9102 Rev.B Havacılık ve Uzay İlk Madde Muayene Gereksinimi 
Aerospace First Article Inspection Requirement 

AS9103 Rev.A 
Havacılık ve Uzay Serisi - Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Özelliklerin Varyasyon 
Yönetimi 
Aerospace Series - Quality Management Systems - Variation Management of Key 
Characteristics 

AS9115 Rev.A 

Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için 
Gereklilikler - Yönetilebilir Yazılım 
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space, and Defense 
Organizations - Deliverable Software  

AS9131 Rev.D 
Uygunsuz Bilgi Tanımı ve Belgeleme – Havacılık Serisi – Kalite Yönetim Sistemi 
Aerospace Series – Quality Management Systems – NonConformity Data Definition 
and Documentation 

AS9138 2018-01 
Havacılık Serisi – Kalite Yönetim Sistemi İstatistiksel Ürün Kabul Gereksinimleri 
Aerospace Series – Quality Management Systems Statistical Product Acceptance 
Requirements 

AS9145 2016-11 
Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Süreci için Gereklilikler 
Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval 
Process 

AS9146 2017-04 

Yabancı Nesne Zararı (FOD) Önleme Programı – Havacılık, Uzay ve Savunma 
Firmaları İçin Gereksinimler 
Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program – Requirements for Aviation, 
Space and Defense Organizations 

AS13000 2014-5 Tedarikçiler İçin Problem Çözme Gereksinimler 
Problem Solving Requirements for Suppliers 

J1739 JAN2021 

Potansiyel Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) – Tasarım FMEA, Ek FMEA-MSR ve 
Süreç FMEA İçeren 
Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – Including Design FMEA, 
Supplemental FMEA-MSR and Process FMEA 

AS13004 2017-08 Süreç Hata Modu ve Etkileri Analizi (PFMEA) ve Kontrol Planları 
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) and Control Plans 

AS13006 2018-09 Havacılık ve Uzay Süreç Kontrol Yöntemleri 
Aerospace Process Control Methods 

SAE ARP9013 Rev.A İstatistiksel Ürün Kabul Gereklilikleri 
Statistical Product Acceptance Requirements 

SAE ARP9134 Rev.A Tedarikçi Zinciri Risk Yönetim Klavuzu 
Supplier Chain Risk Management Guidline 

SAE ARP9136 2016-11 Havacılık Serisi - Kök Neden Analizi ve Problem Çözme (9S Metodoloji) 
Aerospace Series – Root Cause and Problem Solving (9S Methodology) 

ASQ/ANSI Z1.4–2003 (R2018) Örnekleme Prosedürleri ve Denetim Tabloları 
Sampling Procedures and Tables for Inspection 

ASQ / ANSI Z1.9–2003(R2018) 
Örnekleme Prosedürleri ve Denetim Tabloları Uygun Olmayan Yüzde Değişkenler 
Sampling Procedures and Tables for Inspection by Variables for Percent 
Nonconfirming 

AS6832 2020-06 Sahte Malzeme, Orijinal ve Uygun Bağlantı Elemanlarının Satın Alınmasını Sağlama 
Counterfeit Material, Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Fasteners 

AS6174 Re.R Sahte Materyal; Özgün ve Uygun Malzemenin Edinilmesini Sağlama 
Counterfeit Materiel; Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel 

AS9131 Rev.D 

Havacılık ve Uzay Serisi - Kalite Yönetim Sistemleri - Uygunsuzluk Verilerinin Tanımı 
ve Dokümantasyonu 
Aerospace Series - Quality Management Systems - Nonconformity Data Definition 
and Documentation 
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BÖLÜM 3 SECTION 3:  
TERİMLER VE TANIMLAR TERMS AND DEFINITIONS 

 
HSF: HSF Savunma Havacılık Üretim Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketi 
HSF: HSF Savunma Havacılık Üretim Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketi 
 
Belge: Bir aktivitenin nasıl yapıldığını tanımlamak için kullanılan yazılı doküman bilgileri 
Documents: Written document information used to describe how an activity is done 
 
Ürün: HSF firmasının faaliyetlerinin veya işlemlerinin sonucu. 
Product: The result of HSF's activities or operations. 
 
Tedarikçi (Harici Sağlayıcı, Fason): HSF firmasına malzeme, ürün, hizmet veya bilgi sağlayan kuruluş. 
Supplier (External Provider): The organization that provides material, product, service or information to HSF. 
 
Müşteri: HSF tarafından sağlanan bir ürünün alıcısı. 
Customer: The buyer of a product provided by HSF. 
 
Teklif: HSF ve veya müşteri tarafından bir ürün veya hizmet alımı isteğine, firma kabiliyetlerinin ve koşullarının yazılı olarak 
sunulması.  
Quotation: A written submission of the company capabilities and conditions in response to a product or service purchase 
request by HSF or the customer.  
 
Hata: Bir bileşenin, alt sistemin, sistemin veya üretim/montaj sürecinin, amaçlanan işlev(ler)i veya süreç gereksinimlerini 
karşılayabilmesine engel oluşturabilecek herşey. 
Failure: Anything that might prevent the targets of the functions or requirements for a component, subsystem, system or 
manufacturing/assembly process.  
 
Risk: Belirsizliğin olumsuz etkisi 
Risk: Negative impact of uncertainty 
 
Fırsat: Belirsizliğin olumlu etkisi 
Opportunity: The positive effect of uncertainty 
 
Problem: Bir ürünün veya servisin veya sürecin gerekli standardı karşılamadığı bir sorunun açıklaması. 
Problem: Description of an issue where a product or service or process do not meet the required standard. 
 
Kök Neden: Çözüldüğünde sorunun tekrarlanma olasılığını önleyen veya önemli ölçüde azaltan bir sürecin temel eksikliği 
veya başarısızlığı. 
Root Cause: The fundamental deficiency or failure of a process that when resolved, prevents or significantly reduces 
the likelihood of recurrence of the problem. 
 
Belirsizlik: Bir olayın anlaşılması veya bilgisi, sonucu veya olasılığı ile ilgili bilgi eksikliği. Ölçüm belirsizliği ile 
karıştırılmamalıdır. 
Uncertainty: Lack of understanding of an event or its knowledge, outcome or probability. It should not be confused with 
measurement uncertainty. 
 
İlgili Taraflar: Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi alan veya bunlardan etkilenebilecek paydaşlar veya aksi takdirde 
şirketimizle önemli bir ilgisi olabilecek taraflardır. 
Interested Parties: Stakeholders who receive or may be affected by our Products or Services, or otherwise have significant 
interest in our company. 
 
Sözleşme: Müşteriden kabul edilen bir sipariş. 
Contract: An order accepted from the customer. 
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Kontrollü Belge: Kullanım veya referans için yayınlanmadan önce incelenen ve onaylanan tüm belgeler. 
Controlled Document: All documents reviewed and approved before they are published for use or reference. 
 
Müşteriye Ait Belge: Müşteriye ait her türlü belge, aksesuar, kılavuz veya nakliye konteyneri. 
Client's Document: Any documents, accessories, guides or shipping containers of the client. 
 
Müşteri Tarafından Tedarik Edilen Ürün: Müşteriye ait mülkün üretiminde, modifikasyonunda veya onarımında 
kullanılacak her türlü hizmet veya malzeme. 
Customer Supplied Product: Any service or material to be used in the production, modification or repair of the customer's 
property. 
 
Kalite Kayıtları: Söz konusu faaliyetlerin kayıtlarının tutulması gereken faaliyetlerin dokümantasyonu, uygun olduğu şekilde 
prosedür veya çalışma talimatı seviyesi belgelerinde belirtilecektir.  
Quality Records: The documentation of the activities to be kept of the activities will be specified in the documentation of 
the procedure or work instruction level as appropriate. 
 
Dış Kaynak Süreci: HSF kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyduğu ve HSF’nin harici bir tarafça gerçekleştirmeyi seçtiği 
bir süreçtir. 
Outsourcing Process: It is a process that HSF chooses to perform by an external party. 
 
İş Transferi (Fason): Bir organizasyon tesisinden diğerine, HSF'den tedarikçiye veya bir tedarikçiden başka bir tedarikçiye 
transfer dahil işin transferi. 
Business Transfer: Transfer of business, including transfer from one organizational facility to another, HSF to supplier, or 
from one supplier to another supplier. 
 
İzlenebilirlik: İncelenmekte olan projenin geçmişini, uygulamasını veya yerini izleme yeteneği. 
Traceability: The ability to track the history, application, or location of the project under review. 
 
Temel Özellikler: Varyasyonu, ürün uyum, form, işlev, performans, hizmet ömrü veya üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olan ve varyasyonu kontrol etmek amacıyla belirli eylemler gerektiren bir özellik veya özellik. 
Key Features: An attribute or feature whose variation has a significant effect on product fit, form, function, performance, 
service life, or producibility, that requires specific actions for the purpose of controlling variation. 
 
Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL): Bir tüketici süreci için, bir tüketicinin işlem ortalaması olarak kabul edilebilir olarak 
değerlendireceği maksimum yüzde küsürü. Genellikle çok kabul etme olasılığının yüzde 95 olduğu küsürlü kısım. AQL, 
gerekli numune boyutunu belirtir ve lottan seçilen numuneler için sıfır kabul numarası gerekir. 
Acceptable Quality Level (AQL): The maximum percent defective for a vendor process that a consumer would consider 
to be acceptable as a process average. Usually the fraction defective at which the probability of accepting a lot is 95 percent. 
The AQL specifies the required sample size and an acceptance number of zero is required for samples selected from the 
lot. 
 
Kritik Kalemler: Ürünün gerçekleştirilmesi ve kullanılması üzerinde önemli etkisi olan kalemler (ör. Fonksiyonlar, parçalar, 
yazılım, özellikler, işlemler); güvenlik, performans, form, form, uyum, işlev, üretilebilirlik, hizmet ömrü, vb.; bunların yeterince 
yönetildiğinden emin olmak için belirli eylemler gerektirir. 
Critical Items: Those items (e.g., functions, parts, software, characteristics, processes) having significant effect on the 
provision and use of the products and services; including safety, performance, form, fit, function, producibility, service life, 
etc.; that require specific actions to ensure they are adequately managed. Examples of critical items include safety critical 
items, fracture critical items, mission critical items, key characteristics, etc. 
 
Parça: Tedarik edilen her türlü malzeme, ürün ve servis 
Part: Any material, product and service supplied 
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Şüpheli Parça: Görsel muayene, kabul testleri veya diğer bilgilere dayanarak sahte veya uygunsuz parça olarak 
adlandırılabilecek herşey.  
Suspicious Part: Anything that, based on visual inspection, acceptance tests, or other information, could be labeled a 
counterfeit or nonconforming part. 
 
Sahte Parça: Orijinal veya yetkili bir üreticinin belirtilen orijinal parçası olarak bilerek yanlış tanıtılan yetkisiz bir kopya, 
yedek parça veya değiştirilmiş parça (ör. Malzeme, parça bileşeni). 
Counterfeit Parts: An unauthorized copy, replacement part or altered part (eg material, part component) intentionally 
misrepresented as the original or specified original part of an authorized manufacturer. 
 
Ürün Güvenliği: Bir ürünün, insanlara kabul edilemez zarar veya mülke zarar verme riskine yol açmadan tasarlandığı veya 
amaçlandığı amacı yerine getirebildiği durum. 
Product Safety: The state in which a product is able to perform to its designed or intended purpose without causing 
unacceptable risk of harm to persons or damage to property. 
 
Uygun Olmayan Ürün: Fabrikaya girişten itibaren tüm proses aşamaları dahil, sevkıyata kadar tüm faaliyetlerde 
spesifikasyonlara ve şartnamalere uymayan hammadde yarı mamul ve mamullere verilen isimdir. Muayene ve deney 
işlemlerine tabi tutulmamış tüm malzeme ve mamuller  de uygun olmayan ürün olarak  tanımlanır.  Ayrıca    herhangi  bir  
yerde  bulunan  ve  üzerinde  durumunu  belirtici  levha  veya  işaret taşımayan (tanımsız) tüm ürünler de bu kapsamda ele 
alınırlar. 
Non-Conforming Product: It is the name given to raw materials, semi-finished products and products that do not comply 
with the specifications and technical requirements in all activities from the entrance to the factory, including all process 
stages, until shipment. All materials and products that have not undergone inspection and testing are also defined as non-
conforming products. In addition, all products that are located anywhere and do not have a sign or sign indicating their 
status (undefined) are also considered within this scope. 
 
Doğrulama (Verifikasyon): Objektif kanıtlar sağlayarak, belirli bir amaçlanan kullanım veya uygulama için gerekliliklerin 
yerine getirildiğinin doğrulanması. 
Verification (Verification): Verifying that requirements are met for a particular intended use or application by providing 
objective evidence. 
 
Uygunluk Sertifikası: Ürünün işleme, tasarım uygunluğunu onaylayan bir belge ve / veya şartname gereklilikleri. Genellikle 
Uyum Sertifikası (C / C) olarak adlandırılır. 
Certificate of Conformity: A document that certifies product conformity to process, design and / or specification 
requirements. Commonly referred to as a Certificate of Conformance (C of C). 
 
Özel Gereksinimler: Müşteri tarafından belirlenen veya kuruluş tarafından belirlenen, karşılanmayan yüksek riskleri olan 
ve dolayısıyla operasyonel risk yönetimi sürecine dahil edilmesini gerektiren bu gereklilikler. Özel gereksinimlerin 
belirlenmesinde kullanılan faktörler arasında ürün veya süreç karmaşıklığı, geçmiş deneyim ve ürün veya süreç olgunluğu 
yer alır. Özel gereksinimlere örnek olarak, müşterinin sektöre ait kapasiteyi sınırlayan performans gereklilikleri veya kuruluş 
tarafından teknik veya süreç yeteneklerinin sınırında olduğu belirlenen gereksinimler verilebilir. 
Special Requirements: Those requirements identified by the customer, or determined by the organization, which have 
high risks of not being met, thus requiring their inclusion in the operational risk management process. Factors used in the 
determination of special requirements include product or process complexity, past experience, and product or process 
maturity. Examples of special requirements include performance requirements imposed by the customer that are at the limit 
of the industry’s capability, or requirements determined by the organization to be at the limit of its technical or process 
capabilities. 
 
Yabancı Nesne Hasarı (FOD): Her türlü süreç dışı araçlar, sarf malzemeleri, donanım, ürün koruyucu cihazlar, kişisel 
öğeler, ürün süreci atıkları, operasyon atıkları, çevresel kalıntıları Hasar Verici Nesne olarak kabul etmektedir. 
Foreign Object Damage (FOD): All kinds of non-process tools, consumables, equipment, product protective devices, 
personal items, product process wastes, operational wastes, environmental residues are considered as foreign objects as 
Damage Objects. 
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C=0 (C eşittir Sıfır): Lot, belirli bir sayı veya grup olarak üretilen ürünler için kabul numunelerinde bir veya birden fazla 
uygunsuzluğun tüm seriyi red olarak kabul edilmesi. 
 Not: “C” terimi kabul numunelerindeki uygunsuzluğu ifade etmektedir. 
C=O (C is equal to Zero): An acceptance sampling plan that requires rejection of the lot, batch or grouping if the sample 
contains one or more nonconformances.  
 Note: the variable “C” stands for the number of nonconformances in a sample that allows acceptance of the lot.  
 
Basit Rastgele Numune Secimi: Üretim esnasında her bir lot veya seri veya devam eden üretim sürecinde numune secimi 
önceki veya şu anki ayrımı yapılmaksızın kalite kontrol tarafından rastgele secilen numuneler üzerinden gerçekleştirilir. 
Burada en önemli nokta, kalite kontrolün numunenin düzensiz olarak ve hangi lottan veya seriden alındığının bir önemi 
olmadan bakılmasıdır.  
Simple Random Sample Selection: During the production, the sample selection for each lot or series or in the ongoing 
production process is carried out on the samples randomly selected by the quality control, without making any distinction 
between the previous or the current one. The most important point here is that the quality control checks the sample 
irregularly and no matter which lot or batch it is taken from 

 
 

BÖLÜM 4 SECTION 4: 
ORGANİZASYONUN BAĞLAMI CONTEXT OF THE ORGANIZATION 

 
HSF, şirketin stratejik yönünü belirlemek için kendisinin kilit yönlerini gözden geçirmiş ve analiz etmiştir. Bu, HSF ve 

ilgili taraflarını ilgilendiren iç ve dış konuların anlaşılmasını gerektirir; ilgili taraflar aşağıda belirtilen belgelerde tanımlanır. 
HSF has reviewed and analyzed its key aspects to determine the strategic direction of the company. This requires an 

understanding of internal and external issues concerning HSF and its interested parties are defined in the documents listed 
below. 
 

ü Tekif Değerlendirme Formu Quotation Evaluation Form, 
ü Teklif Formu Quotation Form, 
ü Teknik Çizim (CAD) Dökümanları Technical Drawing (CAD) Documents, 
ü HSF Sipariş Onayı HSF Sales Order 
ü HSF Sipariş Emri HSF Purchase Order, 
ü Proforma Fatura Proforma Invoice, 
ü Sevk İrsaliyesi (Paket İçerik Formu – CoC Belgesini icermektedir) Delivery Documents (Package Slip Form – 

includes CoC Document), 
ü Ürün Etiket Product Label. 
 

İLGILI TARAFLAR INTERESTED PARTIES: 
 
Ürünlerimizi veya hizmetlerimizi alan veya bunlardan etkilenebilecek şirketler veya aksi belirtilmedikçe şirketimizle 

önemli bir ilgisi olabilecek taraflardır. 
The companies who buy our products or services or may be affected by them, or, unless stated otherwise, have a 

significant relationship with our company. 
 
İlgili tarafları içeren bilgiler ve belgeler üst yönetim tarafından şirketin stratejik yönünü belirlemek için kullanılır. Bu, 

yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında tanımlanır ve koşullar ve durumlar değiştikçe periyodik olarak güncellenir. 
Information and documents containing interested parties are used by top management to determine the strategic 

direction of the company. This is defined in the Management Review Meeting and is updated periodically as conditions and 
situations change. 
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İLGİLİ TARAFLAR VE İLGİLİ ŞARTLAR TABLOSU 
INTERESTED PARTIES & RELEVANT REQUIREMENTS TABLE 

İlgili Taraflar 
Interested 

Parties 

Dahili 
veya 

Harici 
Internal 

or 
External 

İlgi Nedeni (İhtiyaçlar) 
Reason for Interest 

İlgili Gereksinimler (Beklenti) 
Relevant Requirements 

İzleme / İnceleme 
Monitor / Review 

Çalışanlar 
Employees 

Dahili 
Internal 

İyi çalışma ortamı / İş güvenliği Sağlık / 
güvenlik / Eğitim / Terfi / Takdir ve Ödül 
Good work environment / Job security 
Health / safety / Training / Promotion / 
Recognition and Reward 

Temiz, güvenli çalışma ortamı / Açık 
talimatlar ve eğitim / Maaş çekleri doğru 
ve zamanında ödenmesi / Şikayetlerin 
çözümü 
Clean safe work environment / Clear 
instructions and training / Paychecks 
accurate and on time / Resolution of 
grievances 

Eğitim süreci / Bordro süreci 
/ İnsan kaynakları süreci 
Training process / Payroll 
process / Human resources 
process 

Tedarikçiler 
Suppliers 

Harici 
External 

Artan satın alma kapsamı ve hacminin 
korunması / Uzun vadeli sözleşme 
düzenlemeleri / Gelecekteki ihtiyaçlar 
hakkında bilgi / Karşılıklı fayda ve süreklilik  
Increasing scope and volume of purchase / 
Long-term contractual arrangements / 
Information of future requirements / Mutual 
benefit and continuity 

Doğru satın alma siparişleri / 
Gereksinimlerin doğru akışı / 
Faturaların zamanında ödenmesi 
Accurate purchase orders / Correct flow 
down of requirements / Timely payment 
of invoices 

Satın alma süreci / Borç 
hesapları süreci 
Purchasing process / 
Accounts payable process 

Müşteriler 
Customers 

Harici 
External 

Kalite ve fiyat performansının korunması / 
Ürünlerin tesliminin zamanında olması / 
İzlenebilirlik / Hizmetler  
Quality, price / Delivery of Products / 
Traceability / Services 

Siparişlerin doğru alınması / Ürünlerin 
zamanında teslim edilesi / Tüm ürün 
spesifikasyonlarını karşılanması /  
Orders accurately taken / Products 
arrive on time / All products 
specifications meeting 

Satış ve müşteri hizmetleri 
süreci / Nakliye ve lojistik 
süreci / Muayene süreci 
Sales and customer service 
process / Shipping and 
logistics process / Inspection 
process 

Yönetim 
Management 

Dahili 
Internal 

Artan Büyüme ve Satış / Karlılık Verimliliği / 
Faaliyetlerin Etkinliği / Sürdürülebilir iş 
hacmi / Kalifiyeli personel yapısı Increased 
Growth and Sales / Profitability Efficiency / 
Effectiveness of Operations 

Karar vermek için doğru ve güncel 
bilgilere kolay ve hızlı ulaşma / İş 
takibinin doğru ve eksiksiz yapılması  
Correct and current information for 
decision making 

Yönetimin gözden geçirme 
süreci / Veri analizi İç 
denetimler 
Management review 
process / Analysis of data 
Internal audits 

Düzenleyici 
Kurumlar 
Regulatory 
Bodies 

Harici 
External 

Geçerli gereksinimlere ve endüstri 
standartlarına uygunluk / Raporların 
sunulması  
Compliance with applicable requirements 
and industry standards / Submission of 
reports 

Mevzuata uygunluk 
Regulatory compliance 

Geçerli düzenlemelerin 
listesi / Mevzuata uyum 
süreci 
Listing of applicable 
regulations / Regulatory 
compliance process 

Hükümet 
Government 

Harici 
External 

Çevresel koruma / Etik davranış / Toplum 
hizmetlerini, faaliyetlerini ve kurumlarını 
desteklemek için altyapı oluşturmak için iş 
ve vergilerde büyüme. 
Environmental protection / Ethical behavior 
/ Growth in business and taxes to build 
infrastructure to support community 
services, activities and institutions. 

Yasalara uyum sağlanması 
Complying with the laws 

Uygun Resmi Yönetmelikler  
Appropriate of 
Governmental Regulations 

 
DAHİLİ VE HARİCİ KONULAR INTERNAL AND EXTERNAL ISSUES 

 
HSF, organizasyonu ve bağlamını tam olarak anlamak için, KYS'nin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyetini 

etkileyen iç ve dış konuları belirler. 
In order to fully understand the organization and its context, HSF identifies internal and external issues that affect the 

ability of the QMS to achieve its intended results. 
 
ü Şirketin amacını etkileyebilecek veya kararlarından etkilenebilecek liderlik, müşteri odaklılık, insanların katılımı, 

süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişki yönetimi alanlarıyla ilgili iş ve kalite yönetimi koşulları.  
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Business and quality management conditions related to the areas of leadership, customer focus, engagement of 
people, process approach, improvement, evidence-based decision making and relationship management that can 
either affect the company’s purpose or be affected by its decisions. 

ü Dış kültürel, sosyal, politik, yasal, düzenleyici, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi bağlam, ister 
uluslararası, ister ulusal, bölgesel veya yerel olsun,  
External cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive 
context, whether international, national, regional or local, 

ü Şirketin faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri, stratejik yönü, kültürü, risk temelli düşünme ve yetenekleri (insanlar, bilgi, 
süreçler, sistemler) gibi iç özellikleri veya koşulları,  
Internal characteristics or conditions of the company, such as its activities, products and services, strategic direction, 
culture, risk-based thinking, and capabilities (people, knowledge, processes, systems), 

ü Organizasyonu ve bağlamını anlamak, bir organizasyonun amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve amaçlanan kalite 
sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen iç ve dış konuları belirlemesi gerektiğini belirtir ve ayrıca kuruluşun bu dış 
ve iç konular hakkındaki bilgileri izlemesini ve incelemesini gerektirir,  
Understanding the organization and its context, states that an organization must determine the internal and external 
issues that are relevant to its purpose and strategic direction, and that affect its ability to achieve the intended quality 
results. It also requires the organization to monitor and review information about these external and internal issues, 

 
Bununla birlikte uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olsun, yasal, teknolojik, rekabetçi, piyasa, kültürel, sosyal ve 

ekonomik çevrelerden kaynaklanan sorunlar dikkate alınarak dış bağlamın anlaşılmasının kolaylaştırılabileceğini belirtir. 
Kurumun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı ile ilgili konular dikkate alınarak iç bağlamın anlaşılmasının 
kolaylaştırılabileceğini belirtir. 

However, it states that the understanding of the external context can be facilitated by considering the problems arising 
from legal, technological, competitive, market, cultural, social and economic environments, whether international, national, 
regional or local. It states that understanding the internal context can be facilitated by considering issues related to values, 
culture, knowledge and performance of the organization. 

 
HSF, harici ve dahili sorunların değişebileceğini ve bu nedenle izlenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğini bilir. HSF 

ayrıca, planlanan aralıklarla ve yönetimin gözden geçirmesi gibi faaliyetler aracılığıyla bağlamının incelemelerini de yürütür. 
HSF awares that external and internal issues can change, and therefore, should be monitored and reviewed. HSF also 

conducts reviews of its context at planned intervals and through activities such as management review. 
 

HSF, dahili ve harici konuları SWOT analizi kapsamında değerlendirilmiştir. SWOT analizinin kullanılmasındaki neden 
ise SWOT analizi, HSF’nin dahili güçlü ve zayıf yönlerini görmemize ve şirketin performansını etkileyebilecek dış fırsatlar 
ve tehditler hakkında düşünmeye başlamamıza olanak tanıması ve aynı zamanda, HSF’yle rakipleri arasındaki farkları 
keşfetmemize de olanak tanımasıdır.  

HSF, internal and external issues were evaluated within the scope of SWOT analysis. The reason why SWOT analysis 
is used is that SWOT analysis allows us to see the internal strengths and weaknesses of HSF and to start thinking about 
external opportunities and threats that may affect the performance of the company, and at the same time, it allows us to 
discover the differences between HSF and its competitors. 

 
HSF, dahili konular kapsamında güçlü ve zayıf yönlerini, harici konularda da fırsatları ve tehditleri Yönetim 

Prosedüründe açıklamıştır. 
HSF has clarified its strengths and weaknesses in internal matters, and opportunities and threats in external matters in 

its Management Procedure. 
 
HSF, kalite yönetim sistemi için gerekli süreçleri ve bunların şirket işleyişi boyunca uygulanmasını belirler ve aşağıdaki 

adımları dikkate alır HSF determines the processes required for the quality management system and their implementation 
throughout the company operation and takes into account the following steps: 

ü Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerden istenen girdileri ve beklenen çıktıları belirler to determines the 
desired inputs and expected outputs from the processes required for the Quality Management System; 

ü Kalite Yönetim Sistemi için işlemlerin sırasını ve etkileşimini belirler to determines the order and interaction of 
processes for the Quality Management System; 
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ü Kalite Yönetim Sisteminde süreçlerin etkin bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gereken kriter ve 
yöntemleri (izleme, ölçümler ve ilgili performans göstergeleri dahil) belirler ve uygular to identifies and implements 
the criteria and methods (including monitoring, measurements and related performance indicators) necessary to 
ensure the effective operation and control of processes in the Quality Management System; 

ü Kalite Yönetim Sistemi için gerekli kaynakları belirler ve bunların kullanılabilirliğini sağlar to identifies the necessary 
resources for the Quality Management System and ensures their availability; 

ü Kalite Yönetim Sistemi için sorumlulukları ve yetkileri atar to assigns responsibilities and authorities for the Quality 
Management System; 

ü Gereksinimlere uygun olarak belirlenen riskleri ve fırsatları ele alır to addresses the risks and opportunities identified 
in accordance with the requirements; 

ü Kalite Yönetim Sistemi içindeki süreçleri değerlendirir ve bu süreçlerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak 
için gereken değişiklikleri uygular to evaluates the processes within the Quality Management System and 
implements the changes required to ensure that these processes achieve their intended results; 

ü Süreçleri ve kalite yönetim sistemini geliştirir to Improves processes and quality management system. 
 

Gerekli olduğu ölçüde, HSF aşağıdaki adımları da dikkate alır To the extent necessary, HSF also takes into account 
the following steps: 

ü Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin işleyişini desteklemek için belgelenmiş bilgileri tutar to keeps documented 
information to support the functioning of the Quality Management System processes; 

ü Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin planlandığı gibi yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgileri 
saklar to keeps documented information to ensure that the Quality Management System processes are carried out 
as planned. 

 
HSF ayrıca aşağıdakileri içeren belgelenmiş bilgileri oluşturur ve saklar HSF also creates and stores documented 

information, including: 
ü İlgili tarafların genel bir tanımı A general definition of interested parties; 
ü Sınırlar ve uygulanabilirlik dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin kapsamı The scope of the quality 

management system, including limits and applicability; 
ü Kalite yönetim sistemi için gerekli süreçlerin ve bunların HSF’deki uygulamalarının açıklaması Description of the 

processes required for the quality management system and their applications in HSF; 
ü Bu işlemlerin sırası ve etkileşimi Sequence and interaction of these processes; 
ü Bu süreçler için sorumlulukların ve otoritelerin atanması Appointment of responsibilities and authorities for these 

processes. 
 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND ITS PROCESSES 

 
HSF, ISO 9001: 2015 Uluslararası standartları ve SAE AS9100 Rev.D gerekliliklerine uygun olarak bir Kalite Yönetim 

Sistemi (KYS) oluşturmuş, belgelemiş ve uygulamıştır. HSF kalite yönetim sistemi ayrıca müşteri, yasal ve düzenleyici kalite 
yönetim sistemi gereksinimlerini de karşılamaktadır. 

HSF has established, documented and implemented a Quality Management System (QMS) in accordance with ISO 
9001: 2015 International standards and SAE AS9100 Rev.D requirements. HSF quality management system also meets 
customer, legal and regulatory quality management system requirements. 
 

HSF, Kalite Yönetim Sistemini kalite politikası, kalite hedefleri, denetim sonuçları, verilerin analizi, düzeltici faaliyet ve 
yönetimin gözden geçirilmesi yoluyla sürdürülmekte, sürekli iyileştirilmektedir. 

HSF, maintained and continuously improved the Quality Management System through quality policy, quality targets, 
audit results, data analysis, corrective and preventive action and review of management. 

 
HSF, yönetim sistemi için bir Süreç Yaklaşımı benimsemiştir. HSF en üst düzey süreçleri belirleyerek ve sonra bunların 

her birini gizli bir şekilde yöneterek; bu, nihai süreçler sırasında veya teslimattan sonra keşfedilen uygun olmayan ürün veya 
hizmetlerin potansiyelini azaltır. Uygunsuzluklar ve riskler, üst düzey süreçlerin her birinde gerçekleştirilen eylemlerle gerçek 
zamanlı olarak tanımlanır.  

HSF has adopted a Process Approach for its management system. HSF identifyes the top-level processes and then 
manages each of them confidentially; this reduces the potential of unsuitable products or services discovered during final 
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processes or post delivery. Non-conformances and risks are identified in real time by actions taken in each of the top-level 
processes. 

 
HSF aşağıdakileri Üst Düzey Süreçler olarak tanımlanmıştır HSF has been identified as the Top-Level Processes: 
 
ü Üst Yönetim Top Management 
ü Proje Değerlendirme Project Evaluation 
ü Satın Alma Purchasing  
ü Üretim Planlama Manufacturing Planning 
ü Kalite Güvencesi Quality Assurance 
ü Ürün Gerçekleştirme Manufacturing 
ü Kalite Kontrol Quality Control 
 
Her süreç, görevler veya alt süreçler gibi diğer etkinlikler tarafından desteklenebilir. Üst düzey süreçlerin izlenmesi ve 

kontrolü, tüm alt görevlerin veya alt süreçlerin etkili bir şekilde uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.  
Each process can be supported by other activities, such as tasks or sub-processes. Monitoring and control of top-level 

processes ensures effective implementation and control of all sub-tasks or sub-processes. 
 
Her üst düzey süreç, aşağıdakileri kapsayan bir işlem açıklamasına sahiptir Each top-level process has a process 

description that includes: 
ü Uygulanabilir girdiler ve bu süreçlerden beklenen çıktılar Applicable inputs and outputs expected from these 

processes; 
ü Bu süreçlerin sırasını ve etkileşimini belirlemek Determine the sequence and interaction of these processes; 
ü Bu süreçlerden sorumlu ve yetkilendirilmiş süreç sahipleri Process owners responsible and authorized for these 

processes; 
ü Uygulanabilir riskler ve fırsatlar Applicable risks and opportunities; 
ü Madde 6.1 hükümlerine göre belirlenen geçerli riskler ve fırsatlar Valid risks and opportunities determined in 

accordance with the provisions of Article 6.1; 
ü Süreçlerin kritik ve destekleyici kaynaklarını belirleme Identifying critical and supportive resources of the processes; 
ü Sürecin etkinliğini sağlamak için kullanılan kriterler ve yöntemler Criteria and methods used to ensure the 

effectiveness of the process; 
ü Bu süreçlerin etkili bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kriter ve yöntemleri (izleme, ölçümler 

ve ilgili performans göstergeleri dahil) belirlemek ve uygulamak Determine and apply the criteria and methods 
(including monitoring, measurements and related performance indicators) needed to ensure the effective operation 
and control of these processes; 

ü Bu süreçleri değerlendirmek ve bu süreçlerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak için gereken 
değişiklikleri uygulamak Evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these 
processes achieve their intended results; 

ü Bu süreçle ilgili kalite hedefleri Quality objectives related to the process. 
 

Süreç hedefleri aşağıdakileri dikkate alınarak geliştirilmiştir Process objectives have been developed taking into account 
the following: 

ü Kalite politikası ile tutarlı olmak; To be consistent with the quality policy; 
ü Ölçülebilir olmak; Being measurable; 
ü Geçerli gereksinimleri dikkate almak; Consider current requirements; 
ü Ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması ile ilgili olmak; Being concerned with the 

suitability of products and services and increasing customer satisfaction; 
ü İzlenebilir olmak; Being traceable; 
ü Ulaşılabilir olmak; To be accessible; 
ü Uygun şekilde güncellenebilir olmak; To be properly updated; 
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SÜREÇ YÖNETİMİ, KONTROLÜ VE HEDEFLERİ PROCESS MANAGEMENT, CONTROLS AND 
OBJECTIVES 

 
HSF, süreç yönetimi, kontrolü ve hedeflerini SAE AS9103 İstatiksel Süreç Yönetimi Standardı, SAE 13006 Süreç 

Kontrol Methodları, SAE 13004 Süreç Hata Modları ve Etkilerinin Analizi Standardını ve SAE J1739 JAN2021 
Potensiyel Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) -  Tasarım Hataları, Ek FMEA-MSR ve Süreç FMEA Standartlarını 
temel alarak ERP sistemi üzerinden yürütmektedir fakat bu standardın dışında kalan faaliyetleri de kendi belirlediği 
süreçlerle yürütmektedir.  

HSF carries out its process management, control and objectives over the ERP system based on the SAE AS9103 
Variation Management of Key Characteristics Standard, SAE 13006 (Process Control Methods), SAE 13004 
(Process Failure Mode and Effects Analysis) Standard and SAE J1739 JAN2021 Potential Failure Mode and Effects 
Analysis (FMEA) Including Design FMEA, Supplemental FMEA-MSR and Process FMEA Standards, but it also carries 
out activities outside of this standard with the processes it determines. 
 

Bu, süreç kontrolü için gerekli eğitimleri, kontrol yöntemi seçimini, bunların etkinliğinin analizi, yaşanan aksaklıkların 
iyileştirilmesini ve tüm süreç kontrolünü içermektedir. HSF süreç kontrolünü kendi işleyişlerine göre belirler ve uygular.  

This includes the necessary trainings for process control, selection of control methods, analysis of their effectiveness, 
improvement of faults and control of the whole process. HSF determines and implements process control according to its 
own operations. 

 
HSF ERP sistemi SAE AS9115 Standardına (Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık, Uzay ve Savunma 

Organizasyonları için Gereklilikler - Yönetilebilir Yazılım) uygun olarak tasarlanmıştır ve HSF’nin uyguladığı tüm 
süreçlerin kaydının tutulması, kontrolü ve onaylanması aşamalarını karşılamakta ve istatistiksel verilere göre analiz yapma 
imkanı sağlamaktadır. 

The HSF ERP system is designed in accordance with SAE AS9115 Standard (Quality Management Systems – 
Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations – Deliverable Software) and meets the stages of 
recording, control and approval of all processes implemented by HSF and provides the opportunity to analyze according to 
statistical data. 

 
HSF bünyesinde kullanılan süreç kontrol ve ürün tasarım yazılımları kendi bünyelerinde veri güvenliğini sağlamak için 

yedekleme seçeneğine sahiptir. Ayrıca HSF üst yönetimi veri bankası üzerinden her 3 ayda bir veri yedeklemesi yapar ve 
kendi belirlediği şekilde veri yedeklerinin muhafazasını sağlamaktadır. 

The process control and product design softwares used within HSF have a backup option in order to ensure data 
security. In addition, HSF senior management makes data backups over the database every 3 months and maintains data 
backups as determined by itself. 

 
HSF, Süreç Kontrol Methodları gereksinimlerini üç ana başlıkta toplamıştır HSF has gathered its Process Control 

Methods requirements under three main headings: 
ü Ürün Yeteneği Product Capability (AS13006), 
ü Süreç Kontrol Yöntemleri Process Control Methods (AS13006), 
ü Temel Faaliyetler (SAE13006 Standardı dışında yürütülür) Foundational Activities (Executed outside the SAE13006 

Standard). 
 
Not Note: Temel Faaliyetlerin yönetimi, süreç kontrolünü mümkün kılan istikrarlı çalışma koşulları için temel sağlar. 

Bunlar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: takım tezgâhı kapasitesi, durumu ve bakımı, standart yöntemler, ölçüm 
sistemleri, eğitim ve yeterlilik, fabrika ortamı ve hammadde kalitesi. HSF, Süreç Kontrolünü bu üç ana başlığın uygun şekilde 
yönetilmesi ile başarılacağına inanır ve buna yönelik politikalar yürütür. The management of Foundational Activities 
(although not covered by this standard) provides the basis for stable operating conditions making process control 
achievable. These include, but are not restricted to: machine tool capability, condition and maintenance, standard methods, 
measurement systems, training and competence, factory environment, and raw material quality. HSF believes that Process 
Control can be achieved with the proper management of these three main topics and implements policies accordingly.  
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Süreç Kontrol Ön Koşulları Process Kontrol Prerequisites: 
ü Müşteri gereksinimlerine uygun kontrol ve ölçüm sisteminin olması Control and measurement system suitable for 

customer requirements; 
ü Sürecin temel özelliklerinin tanımlanması Defining the main features of the process; 
ü Süreçlere ilişkin tüm temel özellikleri ve kritik özellikleri içeren Kontrol Planlarının oluşturulması Creation of Control 

Plans that include all basic and critical features of the processes; 
 

Not Note: Kontrol Planları SAE13004 Süreç Hata Modları ve Etkilerinin Analizi standardına göre oluşturulur 
Control Plans are created according to SAE13004 Process Failure Mode and Effects Analysis standard. 
 

HSF, uyguladığı süreçler için kontrol planlarının hazırlanmasını ve süreç hata analizlerini SAE13004 Süreç Hata 
Modları ve Etkilerinin Analizi standardına göre yürütmektedir HSF conducts the preparation of control plans and process 
failure analysis for the processes it applies according to the SAE13004 Process Failure Mode and Effects Analysis 
standard. 

 
HSF, kontrol planını hazırlanması ve süreç hata analizlerini aktif olarak uyguladığı süreçler için kullanmaktadır. Burada 

toplanan verilerin analizlerinin kaydı tutulur ve uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonucu olarak kalite sistemine iyileştirici 
yönde etkisi hedeflenir. 

HSF uses the control plan preparation and process error analysis for the processes it actively applies. The records of 
the analyzes of the data collected here are kept and as a result of the applied corrective actions, it is aimed to have an 
improvement effect on the quality system. 

 
HSF’nin proje süreçleri öncesi ve proje süreci esnasında uyguladığı süreç analizi ve süreç işleyişinin ana başlıkları 

şu şekildedir The main headings of the process analysis and process operation implemented by HSF before and during 
the project process are as follows: 

 
HSF, yeni bir proje/üretim sürecine başlamadan önce bu süreci yönetecek ekibini proje takım liderini kontrolü altında 

kontrol mühendisi ve tedarik bölümünü içerecek şekilde planlar ancak bunlarla sınırlı olmayan çapraz fonksiyonlu bir ekip 
kullanılarak süreç yürütülür. Tüm süreç aşamaları ERP sistemi üzerinden yürütülür, analiz edilir ve hedef karşılaştırması 
yapılır. HSF üst yönetimi, süreç işleyişi ve raporlanmasına bağlı olarak işleyişin devamına veya güncellenmesine karar verir. 
Herhangi bir süreç değişikliği muhakkak üst yönetim ve proje ekibince yapılan toplantılarda karara bağlanır. 

Before starting a new project/production process, HSF plans its team to manage this process under the control of 
the project team leader, including, but not limited to, a control engineer and procurement department, and the process is 
carried out using a cross-functional team. All process stages are carried out, analyzed and target comparison is made 
through the ERP system. HSF top management decides on the continuation or updating of the process depending on the 
process operation and reporting. Any process change is definitely decided at the meetings held by the senior management 
and the project team. 
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Süreç Akış Şemasının (PFD) Oluşturulması Creating Process Flow Diagram (PFD): 
 
HSF, ERP sistemi üzerinden bir süreç akış şeması oluştururken geçmiş deneyimlerine veya OEM ve müşteri uyarılarına 

dayanarak şunları dikkate alır Based on past experience or OEM and customer notifications, HSF considers the following 
when creating a process flow diagram via ERP system: 

 
ü Ürün teknik riskleri ve olası hataları Product technical risks and possible failure, 
ü Ürün teknik çizim kayıtları Product technical drawing records, 
ü Hammadde kayıtları Raw material records, 
ü Ürün ve süreç temel gereksinimleri Product and process key characteristics,  
ü Kesici takım ve ekipman gereksinimleri Tooling and equipment reguirements, 
ü Markalama ve paketleme gereksinimleri marking and packing requirements, 
ü Alt tedarikçi gereksinimleri sub-contractor management, 
ü Benzer işlerin Süreç Akış Şemaları Process Flow Diagrams for similar projects, 
ü Benzer işler için performans değerlendirmeleri Performance analysis for similar projects. 
 
HSF yeni bir PFD oluştururken, projenin ilk aşamasından ürünün teslimatına kadar tüm aşamaların ve 

görevlendirmelerin ayrıntılı bir şekilde sıralanmasının, kontrolünün ve onayının kayıt altına alınacağını ve teslimatta tam 
izlenebilirlik sağlanabileceğini garanti altına almayı hedefler. 

When creating a new PFD, HSF aims to ensure that the detailed sequencing, control and approval of all stages and 
assignments from the first stage of the project to the delivery of the product will be recorded and full traceability can be 
achieved in delivery. 

 
HSF yeni bir PFD oluştururken, projenin tüm aşamalarının ve bağlı tüm görevlendirmelerinin, müşteri 

gereksinimlerinin, test ve kabul kriterlerinin, varsa alt tedarikçi süreçlerinin tam açık ve anlaşılır hazırlanmasını temel alır.  
When HSF creates a new PFD, it is based on the fully clear and understandable preparation of all stages of the project 

and all related assignments, customer requirements, testing and acceptance criteria, and sub-tier supplier processes, if any. 
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HSF tüm projelerini ERP sistemi üzerinden yönetir, kontrol eder, aşamayı onaylar ve projeye ilişkin tüm kayıtları (hata, 
risk ve fırsat analizleri dahil) analiz eder. HSF’nin yürüttüğü projelerde kabiliyetleri aşağıdaki gibidir HSF manages all its 
projects through the ERP system, controls and approves of the stage and analyzes all records (including failure, risk and 
opportunity analysis) related to the project. The capabilities of HSF in the projects carried out are as follows: 
 

HSF, ERP sisteminin yeterliliği nedeniyle bir Süreç Akış Şemasına ve proje için hazırlanmış Süreç Hata Analiz 
formuna ihtiyaç duymaz fakat üretim ve alt tedarikçi aşamaları için operatör iş emri ve teknik çizimler kullanılır.  

HSF does not need a Process Flow Diagram and Process Failure Analysis form prepared for the project due to 
the adequacy of the ERP system, but operator work orders and technical drawings are used for production and 
sub-tier supplier stages. 

 
HSF süreç aşamaları ve görevlerinin kontrol ve onay planını ERP sistemi üzerinden yürütür. Kontrol ve onay planı 

oluşturulurken, müşteri gereksinimleri, ürün gereksinimleri, varsa eski deneyimlerden gelen hata ve analiz bilgileri dikkate 
alınır.  

HSF carries out the control and approval plan of the process stages and tasks through the ERP system. While creating 
the control and approval plan, customer requirements, product requirements, if any, error and analysis information from 
previous experiences are taken into account. 

 
Kontrol ve onay planı görevlendirme raporu, operatör iş emri, alt tedarikçi için süreç teknik çizimi üzerinden yapılır.  
The control and approval plan is made over the assignment report, operator work order, process technical drawing for 

the sub-tier supplier. 
 
HSF’de tüm proje aşamaları için kontrol ve onay birimi kalite kontrol departmanıdır. Aksi belirtilmedikçe, kalite kontrol 

departmanı onayı olmadan aşama ve bağlı görevlendirme veya süreç tamamlanmış sayılmaz.  
The control and approval unit for all project stages in HSF is the quality control department. Unless otherwise stated, 

the stage and associated assignment or process are not considered complete without the approval of the quality control 
department. 

 
HSF süreç kontrol yöntemini aşağıdaki şekilde yürütmektedir HSF executes the process control method as 

follows: 
 
ü Süreç kontrol metodunun seçilmesi Process control method selection, 
ü Süreç analizi ve iyileştirme Process analysis and improvement, 

o Veri toplama planlama Plan data collection, 
o Süreç verilerini toplanması Collecting process data, 
o Veri kontrolü Analysis data, 
o Geliştirmeyi yapmak Conduct development, 

ü Süreç izleme ve kontrol Process monitoring and control,  
  
Süreç Kontrol Metodunun Seçilmesi Process Control Method Selection 
 
HSF süreç kontrol metodunu, her süreç için tanımladığı kontrol planına bağlı olarak belirlemektedir. Süreç kontrol 

secimi, Süreç Hata Modu ve Etkilerinin Analizi ve Kontrol Planı uygulanırken yapılmaktadır. 
HSF determines the process control method based on the control plan it defines for each process. Process control 

selection is made while the Process Failure Mode and Effects Analysis and Control Plan is applied.  
 
HSF, süreç kontrol metodlarını AS13006 standardında belirtilen metotların dışında kendi belirlediği özel metotları da 

uygulamaktadır. Bu hem müşteri gereksinimlerine hem de HSF’nin süreç işleyişini yönetiş şekline göre değişiklik gösterebilir  
HSF implements process control methods other than the methods specified in the AS13006 standard, as well as special 

methods determined by itself. This may vary depending on both customer requirements and the way HSF manages the 
process.  
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HSF’nin uyguladığı süreç kontrol metotları aşağıdaki gibidir Process control methods applied by HSF are as 
follows: 

1. Hataya / Kusura Karşı Koruma Failure / Mistake Preservation: İstenmeyen hatalardan kaynaklanan kusurları 
önlemek için uygulanır. Bu en sağlam ve tercih edilen yöntemdir. Hataya Karşı Koruma, kullanılan cihazları hata 
yapılmadan önce hatalara karşı önlemek ve / veya tespit etmek için uygulanan süreçtir. Applied to prevent defects 
caused by unwanted errors. This is the most robust and preferred method. Failure Protection is the process applied 
to prevent and / or detect the devices used against errors before they occur. 
 

HSF hem kendi hem de tedarikçilerinde uygulanan süreç işleyişlerinde kullanılan tüm üretim ve kontrol cihazlarında 
hata önleyici sensör veya operatör uyarıcı alarm tipi ekipmanların olmasını şart koşar.  

HSF requires that all production and control devices used in the process operations applied both in its own and its 
suppliers have error preventing sensors or operator warning alarm type equipment. 
 

2. Veriler İçin Kontrol Grafikleri Control Charts for the Variable Data: Uygulanacak sürecin teknik veri içermesi 
durumunda, bu süreç mutlaka teknik veri analizlerini içeren kontrol grafikleri ile desteklenir. Bu grafikler uygulanması 
gereken en az ve en çok kriterleri belirtir, süreç uygulanırken hem süreç sorumlusu hem uygulayıcı ve sürecin 
kontrolü bu grafiklere bağlı olarak yapılır. If the process to be implemented includes technical data, this process is 
definitely supported by control charts containing technical data analysis. These graphics indicate the minimum and 
the most criteria that should be applied, while the process is being implemented, both the process manager and the 
implementer and the process are controlled based on these graphics. 
 

HSF uygulayacağı tüm üretim süreçlerini ve bağlı harici süreçleri mutlaka teknik veri analizleri ve teknik çizimleriyle 
destekler. Üretim süreçlerinde uygulanan teknik veri grafikleri müşteri gereksinimleri, Orijinal Parça Üretici (OEM) teknik 
verileri veya varsa üretim konusunun standartlarına bağlı olarak oluşturulur.  

HSF definitely supports all production processes and connected external processes to be implemented with technical 
data analysis and technical drawings. Technical data graphics applied in production processes are created depending on 
customer requirements, Original Equipment Manufacturer (OEM) technical data or, if any, the standards of the production 
subject. 

 
Ayrıca, HSF’de tüm makinalar için periyodik bakım onarım takvimi oluşturulmuştur. Tüm periyodik süreçler ERP 

sisteminde kontrol altında tutulur ve zamanı geldiğinde hem iç hem de dış periyodik bakımlar uygulanır. HSF bu işleyişi tüm 
alt tedarikçilerinde de arar. 

In addition, a periodic maintenance and repair schedule has been created for all machines in HSF. All periodic 
processes are kept under control in the ERP system and when the time comes, both internal and external periodic 
maintenance is applied. HSF also looks for this process in all of its sub-tier suppliers. 
 

3. İstatistiksel Verileri Tutulamadığı Kontroller The Controls with Non-Stattistical Limits: Sürecin işleyişi 
içerisinde, istatistiksel verilerden daha çok uygulama esnasındaki kontrollere göre yapılması gereken müdahaleler 
ve değişiklikleri kapsamaktadır. Sürecin istatiksel verilerle takibinin zor olduğu veya istatistiksel verilere göre hareket 
etmenin risk oluşturabilir olduğunda, sürece uygulama esnasında gerek uygulayıcı gerekse kontrol birimince işleyiş 
esnasında gerekli değişikliklerin yapılarak sürecin devamlılığının sağlanması. Within the operation of the process, 
it covers the interventions and changes that should be made according to the controls during the application rather 
than statistical data. When it is difficult to follow the process with statistical data or when acting according to 
statistical data may pose a risk, ensuring the continuity of the process by making the necessary changes during the 
process by both the implementer and the control unit during the implementation. 

HSF uyguladığı süreçlerde hem istatistiksel verileri hem de uygulama esnasında yapılan kontrollere istinaden 
değişikliklere gidebilmektedir. Bu yapılan değişiklikler sürecin daha verimli olmasını sağlar ve aynı zamanda oluşması 
muhtemel hatalarında önüne geçilmiş olur. 

HSF can make changes in the processes it applies, based on both the statistical data and the controls made during the 
application. These changes make the process more efficient and at the same time prevent possible errors. 
 

Örneğin For example; 
● Üretim esnasında kullanılan takımların değişimi takım ömrüne bağlı olduğu kadar ürün kalitesine bağlı olarak da 

yapılmaktadır The change of tools used during production depends on the tool life as well as the product quality.  
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● Makinalarda kullanılan soğutucu sıvının vizkozite dengesi düzenli olarak kontrol edilir ve gerektiğinde eklemeler 
yapılmaktadır The viscosity balance of the coolant used in the machines is checked regularly and additions are 
made when necessary.  

 
4. Ön Kontrol Verileri Pre-Control Charts: Süreci nominal değerlerde tutabilmek için süreci başlatmadan önce tüm 

teknik verilerin önceden belirlenmesi ve verilere göre sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi. Ön kontrol verilerinde 
uygulayıcı için tolerans veya benzeri Uyarı Limitleri olması şarttır. Pre-determination of all technical data before 
starting the process in order to keep the process at nominal values and the successful execution of the process 
according to the data. Warning Limits like as tolerance or etc., must be present for the user in the preflight data. 
 

HSF, üretim süreçlerini kabul edilebilir en az ve en çok verilere göre hazırlar, operatörün üretim sürecini bu verilere göre 
yürütmesini ve kalite kontrol süreçlerini bu verilere bağlı olarak tamamlamaktadır. 

HSF prepares its production processes according to the minimum and maximum acceptable data, the operator conducts 
the production process according to these data and completes the quality control processes based on these data. 

 
5. Yaşam / Kullanım Kontrolü Life / Usage Control: Kullanım ömrü bilindiği durumlarda zamanla azalan işlem 

kabiliyetinin kontrolü uygunsuzlukları önlemek için çalışma sınırları belirlenmesi ile önlenmektedir. In cases where 
the usage life is known, the control of the process capability that decreases over time is prevented by determining 
the operating limits to prevent non-conformities. 

 
HSF, uygunsuzlukları önlemek için kullanılan araçların çalışma sınırları (zaman veya döngü sayısı gibi) ihtiyatlı bir 

şekilde ayarlanmaktadır. 
HSF is cautiously adjusting the operating limits (such as time or number of cycles) of the tools used to avoid non-

conformances. 
 

6. Öznitelik Kontrol Grafikleri Attribute Control Charts: Çıktı kusurlarının sayısal veya sınıfsal olarak izlenmesi ve 
kayıt altında tutulması kalite seviyesini etkilemektedir. Digital or class monitoring and recording of output defects 
affect the quality level. 
 

HSF, süreç işleyişlerinde yaşanan kusurların kayıtlarını tutar ve özellikle kusurların kayıtlarına bağlı olarak ileriki 
süreçlerde bu sorunların önüne geçilmesi için önlemler alır bu da HSF kalite sürecini ve ürün güvenliğini doğrudan 
etkilemektedir. 

HSF keeps records of defects in process operations and takes measures to prevent these problems in future processes, 
especially depending on the records of defects, which directly affects HSF quality process and product safety. 
 

7. Süreç Kontrol Listesi Process Checklist: Uygulanan süreçlerin gereksinimleri karşıladığının kaydedilmesi ve 
gereksinimlerin kontrol listesi olarak adım adım takibi uygulanmalıdır. It should be recorded that the applied 
processes meet the requirements and the requirements should be followed step by step as a checklist. 
 

HSF, uyguladığı tüm üretim süreçleri için uygulayıcılar için kontrol listeleri hazırlar, bu kontrol listesi müşteri 
gereksinimlerine göre hazırlanır. Üretimin tüm iç ve dış süreçlerinin kalite kontrol ve kabulleri bu kontrol listeleri üzerinden 
yapılmaktadır.  

HSF prepares checklists for practitioners for all production processes it implements, this checklist is prepared according 
to customer requirements. Quality control and acceptance of all internal and external processes of production are made 
through these checklists. 

 
8. İlk Parça Kontrolü First Article Inspection: İster büyük olsun ister küçük olsun, havacılık alanında üretimi yapılan 

tüm işler için ilk parça kontrolü ve onayı şarttır. Bu sayede üretim esnasında karşılaşabileceği tüm hata, kusur ve 
riskleri önceden belirler ve sürecin olumsuz yönlerinin önüne geçmiş olur. First part control and approval is essential 
for all jobs produced in the aerospace industry, whether large or small. In this way, it determines in advance all 
errors, defects and risks that it may encounter during production and prevents the negative aspects of the process. 
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HSF üretim sürecinde ilk parça onayı, üretim sürecine geçiş için temel ve ilk koşullar arasındadır. In the HSF 
production process, first part approval is among the basic and first conditions for the transition to the production 
process. 

 
9. Test Parça Değerlendirmesi Test Piece Evaluation: Ürün kalitesinin doğrulanmasını sağlamak için genellikle 

proses parametre kontrolü ile birlikte parça üzerinde yapılan kalite kontrol testleri kullanılır. Bir parti malzeme ile 
işlenen tahrip edici bir incelemenin, kontrolden daha fazla denetim olduğu unutulmamalıdır; bu nedenle etkili süreç 
girdi kontrolü ile birlikte kullanılması gerekir. Bu hem üretim esnasında İlk Parça Onayı ve hem de üretim sonrası 
dönemde için de sevkiyat öncesi Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL) olarak uygulanmaktadır. Quality control 
tests on the part are generally used in conjunction with process parameter control to ensure product quality 
verification. It should be remembered that a destructive inspection with a batch of material is more of a control than 
a control; therefore it must be used in conjunction with effective process input control. This applies to both the First 
Part Approval during production and the pre-shipment Acceptable Quality Level (AQL) for the post-production 
period. 

 
HSF’de süreç analizi ve iyileştirme şu şekilde yürütülmektedir Process analysis and improvement is carried 

out in HSF as follows:  
 
1. Veri toplama planlama Plan data collection: 
HSF, aşağıdakileri göz önünde bulundurarak süreç etkinliğini ölçmek için veri toplar ve bu verileri analiz eder HSF 

collects and analyzes data to measure process effectiveness, taking into account the following: 
 

→ Verinin toplanacağı aşama ve görevler Stages and tasks to collect data, 
→ Verinin toplanacağı kabul kriterleri acceptance limits to collect data,  
→ Verinin toplanacağı ara denetimler sub-controls to collect data, 
→ Verinin toplanacağı tüm iş emirleri all work orders to collect data. 

 
2. Süreç verilerini toplanması Collecting process data: 
HSF, süreç verilerini toplamak ve analizi yapabilmek için, tüm aşama ve görevlendirmelerini iş emirleriyle yürütür. Her 

göre tamamlanması görev uygulayıcısı ve kalite kontrolün karşılıklı onayı ile olmaktadır. 
HSF carries out all its stages and assignments with work orders in order to collect and analyze process data. Completion 

of each is done with the mutual approval of the task practitioner and quality control. 
 

3. Veri kontrolü Analysis data, 
HSF, süreç güvenliğini ve sürece bağlı tüm aşamaların onaylanmasını sağlamadan önce toplanan tüm verilerin 

kontrolünü yapmaktadır. Bu kontrol kabul kriterlerinin uygulanabilirliği açısından önemlidir. Veri kontrolü, müşteri 
gereksinimleri ve varsa uluslararası standartlar çerçevesinde deneysel yöntemler, süreç simülasyonu veya diğer analitik 
yöntemler aracılığıyla yapılabilmektedir.  

HSF checks all data collected before ensuring process security and approval of all process-related stages. This control 
is important for the applicability of acceptance criteria. Data control can be done through experimental methods, process 
simulation or other analytical methods within the framework of customer requirements and, if any, international standards. 
 

4. Geliştirmeyi yapmak Conduct development, 
HSF, uyguladığı süreçlerde istikrarlı ve başarılı değilse, eksikliği gidermek için iyileştirme faaliyetlerini belirler ve uygular. 

Eksikliği giderme ve iyileştirmenin sağlanması AS13000 Standardına göre yürütülür. Ayrıca kontrol planında herhangi bir 
değişiklik veya revizyon varsa, kontrol planı da güncellenir. AS13000 standardına bağlı olarak uygulanan süreç düzeltici 
faaliyetlerin etkileri, veri toplama planlaması aşamasından başlayarak veri toplanması, veri kontrolü ve uygulanan 
değişikliklerin süreç üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile devam etmektedir.  

If HSF is not stable and successful in the processes it implements, it determines and implements improvement activities 
to eliminate the deficiency. The provision of deficiency and improvement is carried out in accordance with the AS13000 
Standard. In addition, if there is any change or revision in the control plan, the control plan is also updated. The effects of 
corrective actions implemented in accordance with the AS13000 standard continue with data collection starting from the 
data collection planning stage, data control and examining the effects of the changes applied on the process. 

 



 

 
AS9100-D KALİTE EL KİTABI 
AS9100-D QUALITY MANUAL 

Belge Numarası 
Document No QM_011018 İlk Yayın Tarihi 

First Release Date 27 / 04 / 2020  ITAR Kontrollü Bilgi İçermez 
Does Not Contain ITAR Controlled Information 

Revizyon No 
Revision No 02 Revizyon Tarihi 

Revision Date 11 / 02 / 2021 Kaldırılan Rev. 
Cancelled Rev. 01 

 

KONTROLLÜ KOPYA - Basılı Kopyalar KONTROL DIŞI olarak kabul edilir - Kullanmadan Önce Mevcut Baskıyı Doğrulayın 
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Issue Before Use 

Sayfa Page 33 of 81 

HSF, proje etkileşim sırasını ve bu etkileşimi oluşturan tüm bağlı aşamaları, Süreç El Kitabı’nın bir eki olarak 
hazırlamıştır. Yönetim Prosedüründe hem işlemlerin etkileşim sırası hem de şeması yer almaktadır.  

HSF has prepared the project interaction sequence and all related phases that make up this interaction as an appendix 
to the Process Handbook. The Management Procedure includes both the interaction order and the scheme of the 
transactions. 

 
Not Note: Her proje, proje takım lideri tarafından yürütülmektedir. Proje süreci aşamalara, her aşama kendi içinde 

görevlendirmelere, her görevlendirme de varsa kendi içinde alt görevlendirmelere ayrılır. Her aşama görevi kalite kontrol ve 
aşama görevlilerinin karşılıklı onayına istinaden kapatılır. Each project is run by the project team leader. The project process 
is divided into stages, each stage is divided into assignments within itself, and each assignment is divided into sub-
assignments, if any. Each assignment of the stage is closed based on the mutual approval of the quality control and process 
officers.   
 

Üretim Aşaması Belgeleri 
Production Stage Documents 

Müşteriye Teslim Edilir 
Delivered to the 

Customer 

Müşteriye Teslim Edilmez 
Not Delivered To The 

Customer 
Teklif Formu 
Quotation √  
HSF teknik çalışması (CAD-CAM) 
HSF technical work (CAD-CAM)  X 
Müşteri sipariş emri 
Customer purchase order √  
HSF sipariş onayı 
HSF sales order √  
Proje formu 
Project form  X 
Proje için HSF sipariş emirleri 
HSF purchase orders for the project  X 
Tedarikçilerden alınan tüm test ve onay raporları 
All test and approval reports received from the suppliers.  √  
Üretim planlaması 
Production planning  X 
Operatör iş emri 
Operator work order  X 
HSF kalite kontrol test raporları 
HSF quality control test reports  √  
HSF proforma fatura 
HSF proforma invoice √  
HSF paket bilgisi (CoC içermektedir) 
HSF package slip (CoC enclosed) √  

 
HSF, herhangi bir süreci tasarlamak ve uygulamak için aşağıdaki hususları dikkate alır HSF takes the following into 

account to design and implement any process:  
 
ü KYS için ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunların HSF içindeki sırası ve etkileşimlerini belirlemek Süreç Akışı 

Diyagramında belgelenmek To determine the processes needed for the QMS and their order and interactions in 
HSF to be documented in the Process Flow Diagram; 

ü Bu süreçleri izlemek, ölçmek ve analiz etmek ve bu süreçlerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak için 
gereken değişiklikleri uygulamak için düzenlemeler yapmak Making arrangements to monitor, measure and analyze 
these processes and to implement the necessary changes to ensure that these processes achieve their intended 
results; 

ü Planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri tanımlamak ve uygulamak Defining and implementing the 
necessary actions to achieve the planned results; 
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ü Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak To ensure the continuous improvement of the Quality 
Management System; 

ü Süreçlerin işleyişinin ve kontrolünün etkili olmasını sağlamak için gerekli kriterlerin, yöntemlerin ve kalite planlarının 
belirlenmesi Determining necessary criteria, methods and quality plans to supply that the operation and control of 
the processes are effective; 

ü Planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli kaynakların ve bilgilerin sürekli kullanılabilirliğinin sağlanması ve bu 
süreçlerin sürekli iyileştirilmesi Ensuring the continuous availability of the necessary resources and information to 
achieve the planned results and improving these processes continuously; 

ü Her hedefin ve sürecin kalite hedefini karşılama yeteneğini belirlemek To determine the ability of each goal and 
process to meet the quality target; 

ü Süreçlerin işleyişinin ve kontrolünün etkili olmasını sağlamak için her süreçte veri analizi uygulanır. Data analysis 
is applied in every process to ensure that the operation and control of the processes are effective; 

ü Metrikler, her bir hedef için mevcut sıralamalar ve hedeflerle birlikte yönetimin gözden geçirilmesi kayıtlarına 
kaydedilir Metrics are recorded in management review records, along with existing rankings and targets for each 
goal; 

ü Bir süreç bir hedefi karşılamadığında veya bir süreçte beklenmedik bir sorunla karşılaşıldığında, sorunu araştırmak 
ve çözmek için Düzeltici Faaliyet süreci uygulanır. Ayrıca, belirlenen süreçler için iyileştirme fırsatları aranmakta 
ve uygulanmaktadır When a process does not meet a goal or an unexpected problem is encountered in a process, 
a Corrective Action process is applied to investigate and resolve the problem. In addition, improvement 
opportunities are sought and implemented for the identified processes; 

 
 

BÖLÜM 5 SECTION 5: 
LİDERLİK LEADERSHIP 

 
LİDERLİK LEADERSHIP 
 
Üst yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygulanmasında aktif olarak yer almıştır. KYS'nin büyümesi için vizyon 

ve stratejik yönlendirme sağlamış, kalite hedefleri ve kalite politikası oluşturmuştur. 
Top management actively participated in the implementation of the Quality Management System (QMS). It provided 

vision and strategic direction for the growth of the QMS, and established quality targets and quality policy 
 
Liderlik, üst Yönetim'in KYS'nin iyileştirilmesine nasıl liderlik sağlamayı ve bağlılığını göstermeye devam ettiğini ve 

aşağıdakileri nasıl yapacaklarını açıklar: 
Leadership describes how top management continues to provide leadership and commitment to improving the QMS 

and how they will do the following: 
 
ü Kalite yönetim sisteminin etkinliğinden sorumlu olmak To be responsible for the effectiveness of the quality 

management system; 
ü Yönetim sistemi için Kalite Politikasının ve kalite hedeflerinin oluşturulmasını ve kuruluşun stratejik yön ve 

bağlamıyla uyumlu olmasını sağlamak To ensure that the Quality Policy and quality objectives for the management 
system are established and compatible with the strategic direction and context of the organization; 

ü Yönetim sistemi gerekliliklerinin uygun görüldüğü şekilde kuruluşun diğer iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak 
To ensure the integration of management system requirements into other business processes as deemed 
appropriate; 

ü Süreç yaklaşımı konusunda farkındalığın artırılması Raising awareness of the process approach; 
ü Yönetim sistemi için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlamak To ensure that the necessary resources are 

available for the management system; 
ü Etkili kalite yönetiminin ve yönetim sistemi gereksinimlerine uyumun öneminin bildirilmesi Reporting the importance 

of effective quality management and compliance with management system requirements; 
ü Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak To ensure that the management system achieves 

its intended results; 
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ü Yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunmak için kişileri teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek 
Encouraging, directing and supporting people to contribute to the effectiveness of the management system; 

ü Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek To promote continuous improvement; 
ü Sorumluluk alanları için geçerli olduğu için liderliklerini göstermek için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemek 

Support other relevant management roles to demonstrate their leadership as they apply to their areas of 
responsibility; 

ü Kalite yönetim sisteminin etkinliğinden sorumlu tutulması To be held responsible for the effectiveness of the quality 
management system; 

ü Kalite yönetim sistemi için kalite politikası ve kalite hedeflerinin oluşturulmasını ve HSF’nin bağlamı ve stratejik 
yönüyle uyumlu olmasını sağlamak To ensure that quality policy and quality targets are established for the quality 
management system and that HSF is compatible with its context and strategic direction; 

ü Kalite yönetim sistemi gerekliliklerinin HSF’nin iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması Ensuring the integration 
of quality management system requirements into HSF's business processes; 

ü Süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek To encourage the use of process approach 
and risk-based thinking; 

ü Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlamak To ensure that the necessary resources 
are available for the quality management system; 

ü Etkin kalite yönetiminin öneminin ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uymanın iletilmesi Communicating the 
importance of effective quality management and compliance with quality management system requirements; 

ü Kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak To ensure that the quality management 
system achieves its intended results; 

ü İstekli, yönlendirici ve kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunmak için kişilerin desteklenmesi; gelişmeyi 
teşvik etmek Supporting people to contribute to the effectiveness of the willing, guiding and quality management 
system; promoting development; 

ü Sorumluluk alanları için geçerli olduğu için liderliklerini göstermek için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemek 
Support other relevant management roles to demonstrate their leadership as they apply to their areas of 
responsibility. 

 
MÜŞTERI ODAKLILIĞI CUSTOMER FOCUS 
 
HSF üst yönetim; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesini, gereksinimlere dönüştürülmesini ve müşteri 

memnuniyetini artırmak amacıyla aşağıda belirtilmiş Müşteri Odaklılığı Yaklaşımını benimser. HSF müşteri ilişkileri ve 
memnuniyeti sürecini ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardına bağlı olarak yürütmektedir. 

HSF top management; In order to determine customer needs and expectations, transform them into requirements and 
increase customer satisfaction, it adopts the Customer Focus Approach mentioned below. HSF carries out its customer 
relations and satisfaction process in accordance with the ISO 10002 Customer Satisfaction Standard. 

 
ü Müşteri ve geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimler belirlenir, anlaşılır ve tutarlı bir şekilde karşılanır Customer 

and applicable legal and regulatory requirements are identified, understood and met consistently; 
ü Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma kabiliyetini etkileyebilecek riskler ve fırsatlar 

belirlenir ve ele alınır Risks and opportunities that may affect the suitability of products and services and the ability 
to increase customer satisfaction are identified and addressed; 

ü Müşteri memnuniyetini artırma amacını korumak Maintaining the aim of increasing customer satisfaction; 
ü Planlanan sonuçlara ulaşılamazsa, müşteri performansı değerlendirilir. Bu değerlendirme Prosedür El Kitabında 

anlatılmıştır If the planned results cannot be achieved, customer performance is evaluated. This assessment is 
described in the Procedure Handbook;  

ü Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek riskler ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetini artırma yeteneği 
belirlenir ve ele alınır Risks and opportunities that may affect the suitability of products and services and the ability 
to increase customer satisfaction are identified and addressed; 

ü Müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanma Focus on increasing customer satisfaction; 
 

Not Note: HSF müşteri memnuniyetini ölçmek ve düzenli olarak korumak amacıyla web sayfası üzerinden tüm 
müşterilere açık Müşteri Memnuniyet Anketi hazırlamıştır. Bu ankette toplanan veriler HSF veri bankasında toplanır ve 
Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında veya harici toplantılarda değerlendirilir. HSF has prepared a Customer Satisfaction 
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Survey, which is open to all customers on its website, in order to measure and maintain customer satisfaction regularly. The 
data collected in this survey is collected in the HSF database and evaluated at Management Review meetings or external 
meetings. 

 
HSF KALİTE POLİTİKASI HSF QUALITY POLICY 
 
HSF Üst Yönetimi, Yönetim Prosedüründe tanımlanan Kalite Politikasını geliştirmiştir. 
HSF Top Management has developed the Quality Policy that defined in the Management Procedure. 
 
Kalite Politikası, kalite hedefleri belirlemek için bir çerçeve sağlamak üzere planlanır ve uygulanır, kuruluşun amacı ve 

bağlamı ile uyumludur ve stratejik yönünü destekler. 
The Quality Policy is planned and implemented to provide a framework for setting quality goals, is in line with the 

organization's purpose and context, and supports its strategic direction. 
 

HSF’nin Kalite Politikası, uygulanabilir gereksinimleri karşılama taahhüdünü ve kalite yönetim sisteminin sürekli 
iyileştirilmesi taahhüdünü içerir. 

HSF's Quality Policy includes a commitment to meeting applicable requirements and a continuous improvement 
commitment to the quality management system. 

 
HSF kalite politikasını oluştururken While setting the quality policy by HSF: 
ü HSF’nin amacına ve içeriğine uygunluğunu ve stratejik yönünü destekler It supports the conformity and strategic 

direction of HSF to its purpose and content; 
ü Kalite hedefleri belirlemek için bir çerçeve sağlar It provides a framework for setting quality goals; 
ü Geçerli gereklilikleri yerine getirme taahhüdünü içerir It includes a commitment to fulfill applicable requirements; 
ü Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerir Includes a commitment to continuous improvement 

of the quality management system. 
 

Üst yönetim, kalite politikasının tüm çalışanlara iletilmesini sağlar, bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülür Top 
management ensures that the quality policy is communicated to all employees, In this context, the following activities are 
carried out:  

ü Eğitim Training: Hizmet içi eğitim ve KYS eğitimi de kalite politikasının bir parçasıdır In-line-service training and 
QMS training are also part of the quality policy. 

ü Uyarıcı Tabelalar Warning Signs: Kuruluşumuzda yüksek standartları korumak için tesis genelinde önemli yerlere 
uyarıcı tabelalar yerleştirilmiştir In order to maintain high standards in our establishment, warning signs have been 
placed at important places throughout the facility. 

ü İş Tanımları Job Descriptions: İş tanımları, organizasyon şemasındaki her bir pozisyonun sorumluluklarını ve 
yetkilerini tanımlar. İş tanımları ve organizasyon şeması üst yönetim tarafından yeterlilik açısından gözden geçirilir 
ve onaylanır Job descriptions define the responsibilities and powers of each position in the organizational chart. 
Job descriptions and organization chart are reviewed and approved by top management in terms of qualification. 

ü Organizasyon Şeması Company Chart: Organizasyondaki personelin karşılıklı ilişkisini gösteren bir organizasyon 
şeması oluşturulmuştur ve Organizasyon El Kitabında gösterilmektedir An organizational chart showing the mutual 
relationship of the staff in the organization has been created and is shown in the Organization Handbook. 

 
HSF şirket işleyişi ve kalite sistemi gereği olarak örgütsel sorumluluk ve yetki devri yaklaşımını benimsemiştir. Bu 

doğrultuda şirket işleyişi belli bölümlere ayrılmış ve her bölüm içinde sorumlu kişiler atanmıştır. Sorumlu kişilere üst yönetim 
yetki devri yaparak şirket işleyiş süreçlerinin daha rahat ve kolay ama disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. 

HSF has adopted an organizational responsibility and delegation of authority approach as required by the company 
operation and quality system. Accordingly, the operation of the company has been divided into departments and responsible 
persons have been assigned within each department. By transferring top management authority to the responsible persons, 
it has ensured that the operating processes of the company are carried out in a more comfortable and easy but disciplined 
manner. 

 
HSF üst yönetimi aşağıdakiler için sorumluluk ve yetki atar HSF top management assigns the responsibility and 

authority for: 
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ü Kalite yönetim sisteminin bu standardın şartlarına uygun olmasını sağlamak ensuring that the quality management 
system conforms to the requirements of this International Standard; 

ü Süreçlerin amaçlanan çıktılarını vermesini sağlamak ensuring that the processes are delivering their intended 
outputs; 

ü Organizasyon genelinde müşteri odaklılığın teşvik edilmesini sağlamak Ensuring the promotion of customer focus 
throughout the organization; 

ü Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün 
korunmasını sağlamak Ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when changes 
to the quality management system are planned and implemented. 

 
HSF üst yönetim, kuruluşun yönetiminin, yönetim temsilcisi olarak tanımlanan ve yukarıdaki gereklilikleri gözetmek için 

sorumluluk ve yetkiye sahip olan belirli bir çalışanını atar. 
HSF top management appoints a specific employee of the organization’s management, identified as the management 

representative, who shall have the responsibility and authority for oversight of the above requirements. 
 

HSF üst yönetimi, ilgili rollere ilişkin sorumlulukların ve otoritelerin HSF içerisinde atanmasını, iletilmesini ve 
anlaşılmasını sağlar. 

HSF top management ensures that responsibilities and authorities for relevant roles are assigned, communicated and 
understood within HSF. 

 
HSF üst yönetim sorumluluk ve yetkileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda vermiştir HSF has given top management 

responsibilities and powers for the following purposes: 
ü Kalite yönetim sisteminin ISO 9001: 2015 ve AS9100 Rev.D şartlarına uygun olmasını sağlamak Ensuring that the 

quality management system complies with the requirements of ISO 9001: 2015 and AS9100 Rev.D. 
ü Süreçlerin amaçlanan çıktılarını vermesini sağlamak Ensuring that processes deliver their intended output; 
ü Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme fırsatlarının raporlanması Reporting performance and 

improvement opportunities of the quality management system; 
ü Müşteri odaklılığın tanıtımının sağlanması Promoting customer orientation; 
ü Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün 

korunmasını sağlamak To ensure the integrity of the quality management system when changes are planned and 
implemented in the quality management system. 

 
Üst yönetim, HSF’nin yönetiminin, yönetim temsilcisi olarak tanımlanan ve yukarıdaki gereklilikleri gözetme 

sorumluluğu ve yetkisine sahip olan üyeler atamıştır. 
Top management has appointed members of HSF's management, who are identified as management representatives 

and have responsibility and authority to observe the above requirements. 
 

Yönetim temsilcileri, kalite yönetimi sorunlarını çözmek için organizasyon özgürlüğüne ve üst yönetime sınırsız erişime 
sahiptir. 

Management representatives have freedom of organization and unlimited access to top management to solve quality 
management problems. 
 

Ek olarak, aşağıdaki genel KYS sorumlulukları ve yetkileri HSF bünyesinde aşağıdaki gibi atanır: 
In addition, the following general QMS responsibilities and powers are assigned within HSF as follows: 
 

GÖREV TANIMI 
TASK DESCRIPTION 

SORUMLULUK SAHİBİ 
RESPONSIBLE 

Yönetim sisteminin uygulanabilir standartlara uygunluğunu sağlamak 
To ensure compliance of the management system with applicable standards 

Üst Yönetim 
Top Management 

Süreçlerin amaçlanan çıktılarını vermesini sağlamak 
Ensuring that processes deliver their intended output 

Geçerli süreç sahipleri 
Current process officiers  

Yönetim sisteminin performansının raporlanması ve yönetim sisteminin 
iyileştirilmesi için fırsatlar sağlanması 

Yönetim Temsilcisi 
Quality Assurance Manager 
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Providing opportunities for reporting the performance of the management 
system and improving the management system 
Kuruluş genelinde müşteri odaklılığın tanıtımının sağlanması 
Promoting customer orientation throughout the organization 

Üst Yönetim 
Top Management 

Değişiklikler planlandığında ve uygulandığında yönetim sisteminin 
bütünlüğünün korunmasını sağlamak 
To ensure the integrity of the management system when changes are 
planned and implemented. 

Üst Yönetim 
Top Management 
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BÖLÜM 6 SECTION 6: 
PLANLAMA PLANNING 

 
HSF’DE RISK YÖNETIMI RISK MANAGEMENT FOR HSF 
 
HSF kalite yönetim sistemini etkili ve geliştirici yönetmek için şirket işleyişine bağlı olarak süreçler planlar, uygular ve 

düzenli olarak kontrol eder. Risk yönetimi HSF için belirlenen süreçleri planlamak, yönetmek ve fırsatlar oluşturabilmek için 
kalite yönetim sisteminin temelidir. HSF risk yönetimini ISO 31000 Risk Yönetim Standardına bağlı olarak yürütmektedir. 

HSF plans, implements and regularly controls the processes to establish effectively and efficiently quality management 
system. Risk management is the base for HSF process management to plan, manage and create new opportunities. HSF 
carries out its risk management in accordance with the ISO 31000 Risk Management Standard.   
 

HSF “risk” kavramını şu şekilde yorumlamaktadır: Risk potansiyel durumlarda kaynaklanan kayıp ve zararlı sonuçların 
meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir  

HSF interprets the concept of “risk” as follows: Risk is the combination of loss and harmful consequences arising from 
potential situations and the degree of harm.  

 
HSF risk yönetimi sürecinde aşağıdakilerden uygun olanları da içeren uygulanabilir gereksinimlerin yerine getirilmesini 

temel alır HSF is also based on the fulfillment of applicable requirements in the risk management process, including: 
ü Operasyonel risk yönetimi için sorumlulukların atanması Assigning responsibilities for operational risk management; 
ü Risk değerlendirme kriterlerinin tanımlanması Identification of the risk assessment criteria; 
ü Operasyonlar boyunca risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve iletilmesi Identifying, evaluating and 

communicating risks throughout operations; 
 

HSF ayrıca bir projeye başlamadan önce, projeyle ilgili risk kriterlerini ve fizibiliteyi belirler. Kriterler aşağıdakileri 
içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir HSF also determines the risk criteria and feasibility related to the project before 
starting a project. The criterias may include following but are not limited to with all: 

ü Mühendislik verileri (ör. Çizimler, modeller, özellikler, vb.) mevcudiyeti Availability of the engineering data (eg 
drawings, models, features, etc.), 

ü Müşteri tarafından tedarik edilen kalite gereklilikleri ve / veya satıcı el kitabı Quality requirements and / or vendor 
manual supplied by the customer, 

ü Yapılandırma planı Configuration plan, 
ü Miktar ve teslimat programı Quantity and delivery schedule, 
ü Müşteri onaylı tedarikçiler için gereklilikler Requirements for customer approved suppliers, 
ü Hammadde ve / veya donanım ürünleri için teslim süresi ve maliyeti Delivery time and cost for raw materials and / 

or hardware products, 
ü Dış tedarik için teslim süresi ve maliyeti (örn. Isıl işlem, kaplama vb.) Delivery time and cost for external processing 

(eg heat treatment, coating etc.), 
ü Varsa yinelenmeyen ücretlerin maliyeti The cost of non-recurring fees, if any, 
ü Çalışma saatleri ve beceri Working hours and skills, 
ü Ekipman (örn. Takımlar, fikstürler ve kaynaklar) Equipment (eg Tools, fixtures and resources), 
ü Muayene ve test planları Inspection and test plans, 
ü Talepte belirtilmeyen özel şartlar ve beklentiler Special conditions and expectations not specified in the request. 

 
Yukarıdaki kriterlerden herhangi biri çözülmezse veya proje değerlendirme ekibi için rahatsızlığa neden olursa, proje 

“eşik değer” olarak kabul edilir If any of the above criteria can not resolved or causes discomfort for the project evaluation 
team, the project is considered as "limit for the action". 

 
HSF, Yüksek Riskli projelerde HSF, at the High Risk projects: 
ü HSF üst yönetimi, herhangi bir riski araştırır, onaylar veya müşteriden onay ister ve bunları belgeler HSF top 

management investigates, approves or request an approval from client any risk and documents them. 
ü Bu değerlendirmenin sonuçları Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) ile kaydedilir The results of this 

assessment are recorded with Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). 
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ü Riski kabul etme kararı verilirse, uygun personele bildirilecektir ve hafifletme süreci devam edecektir If a decision is 
made to accept the risk, appropriate personnel will be notified and the mitigation will continue. 

 
HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) 
 
HSF, kalite yönetim sistemini kurarken ve tüm süreç işleyişleri için yaşanabilecek hataları tanımlamıştır. Bu tanımlama 

canlı bir tanımlamadır ve ilerleyen süreçlerde yaşanabilecek yeni hata kavramları oluşması durumunda FMEA listesine 
eklenmektedir. HSF, FMEA yönetimini ERP sisteminden SAE J1739 JAN2021 Potensiyel Hata Modu ve Etkileri Analizi 
(FMEA) -  Tasarım FMEA, Ek FMEA-MSR ve Süreç FMEA Standardına göre yürütmektedir. 

HSF has identified the failures which may occur while establishing the quality management system and for all process 
operations. This definition is an active definition and is added to the FMEA list in case of new failure concepts that may 
occur in any process. HSF conducts FMEA management through ERP system according to SAE J1739 JAN2021 Potential 
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - Design FMEA, Supplementary FMEA-MSR and Process FMEA 
Standard. 

 
HSF, süreç işleyişlerinin yönetimi esnasında yaşanabilecek potansiyel hataların belirlenmesiyle bu hataların neden 

olabileceği potansiyel riskler ve bu risklerden de yaşanabilecek potansiyel zarar veya yakalanabilecek potansiyel fırsatlara 
ulaşmayı hedefler. 

By identifying potential failures that may occur during the management of process operations, HSF aims to reach the 
potential risks that these failures may cause and the potential damage or potential opportunities to be seized from these 
risks. 

 
FMEA, aşağıdakileri amaçlayan niteliksel ve sistematik bir analizdir FMEA is a qualitative and systematic analysis 

intended to: 
1. Risk Analizi İçin Hazırlık Prepare for Risk Analysis: Süreç işleyişi esnasında yaşanabilecek olası hataların ve 

hatalara bağlı olası risklerin belirlenmesi için ön çalışma yapılır. Preliminary work is carried out to determine possible failures 
that may occur during the process and possible risks due to failures. 

2. Teknik Riskleri Belirleyin Identify Technical Risks: Bir ürünün veya sürecin olası hatalarını ve hatalarının 
nedenlerini ve etkilerini belirleyin. Identify the causes and effects of the failures and the reasons of the failures from a 
process or product. 

3. Risklerin Önceliği Priority of Risks: Somut kriterler kullanarak başarısızlık risklerini değerlendirilir, öncelik verilir 
ve eylem ihtiyacı belirlenir. Using concrete criteria, risks of failure are assessed, prioritized and the need for action 
determined. 

4. Risklerin Azaltılması veya Yumuşatılması Reduce or Mitigation of the Risk: Riski kabul edilebilir bir düzeye 
indirmek için eylemler belirlenir, uygulanır ve raporlanır. The actions are determined, performed and reported to reduce the 
risks to an acceptable level. 

5. Eylemlerin Değerlendirilmesi Communicate the Results: Risklere karşı belirlenen eylemlerin sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve sonuçlara göre yeni aksiyonların geliştirilmesi. Evaluation of the results of the actions determinated for 
the risks and depends on the results determinate new actions. 
 

HSF’DE RISK – FIRSAT YÖNETIMI RISK – OPPORTUNITIY MANAGEMENT FOR HSF 
 
HSF, AS9100 Rev.D'de sunulan risk ve fırsat yaklaşımını şu şekilde yorumlamaktadır HSF interprets the risk and 

opportunity approach addressed in AS9100 Rev.D as follows: 
 
HSF “belirsizliği” tarafsız olarak görür, ancak “riski” belirsizliğin olumsuz bir etkisi ve “fırsatı” belirsizliğin olumlu bir etkisi 

olarak tanımlar HSF sees the "uncertainty" as impartially, but the "risk" has a negative effect of the uncertainty and the 
“opportunity” as a positive effect of the uncertainty. 

 
Kalite yönetim sistemini planlarken, HSF sorunları ve gereksinimleri dikkate alır ve ele alınması gereken riskleri ve 

fırsatları belirler When planning the quality management system, HSF takes into account problems and requirements and 
identifies the risks and opportunities that need to be addressed:  
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ü Kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabileceğine dair güvence vermek Assuring that the quality 
management system can achieve its intended results; 

ü İstenen etkileri arttırmak Increasing the desired effects; 
ü İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak Prevent or reduce unwanted effects; 
ü Gelişme sağlamak için her zaman kendini yenilemek ve günceli takip etmek To ensure improvement, to always 

renew itself and to follow the daily; 
 

HSF, yönetim sistemi içinde harekete ederken ve yönetim sistemini uygularken veya geliştirirken riskleri ve fırsatları her 
zaman değerlendirmektedir; benzer şekilde, bunlar ürün ve hizmetlere göre değerlendirilir. 

HSF always evaluates risks and opportunities when acting within the management system and implementing or 
developing the management system; similarly, these are evaluated by products and services. 

 
Riskler ve fırsatlar Risk Yönetimi Prosedürü belgesine göre yönetilir. Bu prosedür, risklerin olasılıklarını ve etkilerini 

en aza indirgemek için nasıl yönetildiğini, fırsat ve olasılıklarını iyileştirmek için fırsatların nasıl yönetildiğini tanımlar. 
Risks and opportunities are managed according to the Risk Management Procedure  document. This procedure 

defines how risks are managed to minimize the possibilities and effects, and how opportunities are managed to improve 
opportunities and possibilities. 

 
Resmi risk yönetimi her durumda kullanılamaz, bunun yerine, risk değerlendirmesi, analizi, tedavisi ve kayıt tutma 

düzeyi her koşul veya uygulama için uygun görülen seviyeye kadar gerçekleştirilecektir. 
Official risk management cannot be used in all situations, instead, the level of risk assessment, analysis, treatment and 

record keeping will be carried out to the level deemed appropriate for any condition or application. 
 
RİSK ANALİZ SÜRECİ VE FIRSATLAR RISK ANALYSIS PROCESS AND OPPORTUNITIES 
 
HSF risk analizini Matris Metoduna göre yapmaktadır. Bu risk değerlendirme metodu, geçmişte yaşanmış riskler 

dikkate alınarak ve işyeri/sektör istatistikleri kullanılarak yapılan tekniktir. HSF conducts risk analysis according to the Matrix 
Method. This risk assessment method is a technique that takes into account the risks experienced in the past and using 
workplace / sector statistics. 

 
HSF, Risk Değerlendirmeyi şu şekilde yapmaktadır HSF conducts Risk Assessment as follows: 
ü Faaliyetin belirlenmesi Determination of the activity, 
ü Risk kaynağının (sürecin) belirlenmesi Determining the risk source (process), 
ü Sürecin sahibinin belirlenmesi Determining the owner of the process, 
ü Risklerin belirlenmesi Determination of risks, 
ü İhtimallerin belirlenmesi Determining the possibilities, 
ü Risk ortaya çıktığında vereceği zararın belirlenmesi Determining the damage it will cause when risk occurs,  
ü Risklerin değerlendirilmesi Evaluation of risks,  
ü Riske bağlı olarak sonuçlara karar verilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi Deciding the results depending on 

the risk and determining the measures to be taken. 
 

HSF, risk analizini Matris Methoduna göre oluşturduğu Risk Skalasına bağlı olarak Risk Analiz ve Puanlama Formunda 
inceler HSF examines the risk analysis in the Risk Analysis and Scoring Form depending on the Risk Scale it has created 
according to the Matrix Method. 

 
HSF bu incelemeyi yaparken kendi süreç işleyişlerini, havacılık gereksinimlerini, müşteri gereksinimlerini ve uluslararası 

gereksinimleri dikkate alır In doing this review, HSF takes into account its own process operations, aviation requirements, 
customer requirements and international requirements. 
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RİSK SKALASI RISK SCALE 
RİSK DEĞERLENDİRME 

RISK ASSESSMENT 
RİSK = İHTİMAL X ZARAR (ŞİDDET) 

RISK = POSSIBLE X DAMAGE (VIOLENCE) 

OLASILIK 
DEĞER 

PROBABILIT
Y VALUE 

OLASILIK 
POSSIBILITY 

ETKİ 
DEĞER 
IMPACT 
VALUE 

ETKİ 
IMPACT 

RİSK 
ZARAR 
DEĞERİ 

RISK 
DAMAGE 
VALUE 

ZARAR 
DAMAGE 

1 

Risk durumunun 
gerçekleşmesi söz konusu 
değildir, istisnai durum. 
There is no realization of the 
risk situation, exceptional 
case. 

1 Çok Düşük 
Very low 1 – 4 

1. Önemli olmayan finansal kayıplar, Insignificant 
financial losses, 
2. Çalışanlara veya çevreye zarar oluşturmaz, It 
does not harm the employees or the environment, 
3. İtibar kaybı oluşturmaz, It does not create a 
loss of reputation, 
4. Firma içinde halledilebilir, It can be handled 
within the company, 
5. Sürecin durmasına gerek yoktur. The process 
does not need to be stopped.  

2 

Risk durumunun 
gerçekleşmesi ancak çok özel 
koşullar altında söz konusu 
olabilir.   
The occurrence of a risk 
situation can only occur under 
very specific circumstances. 

2 Düşük  
Low 5 – 8 

1. Önemli olmayan finansal kayıplar, Insignificant 
financial losses, 
2. İtibar kaybı oluşturmaz, It does not create a 
loss of reputation, 
3. Firma içinde halledilebilir fakat ileriye yönelik 
dikkat edilmesi gerekir. It can be handled within the 
company, but forward-looking attention is required. 
4. Sürecin durmasına gerek yoktur ama kontrol 
önlemleri alınmalı ve düzenli raporlanmalıdır. The 
process does not need to be stopped, but control 
measures should be taken and regularly reported.  

3 

Risk durumu olması 
muhtemel görünmüyor ama 
olması ortamın uygunluğuna 
bağlı olarak mümkün olabilir. 
It seems unlikely that there is 
a risk situation, but it may be 
possible depending on the 
suitability of the environment. 

3 Orta 
Medium 9 – 14 

1. Önemli finansal kayıplara yol açabilir. It may 
lead to significant financial losses. 
2. Şirket itibarını zedeleyici durumlar oluşabilir. 
Situations that damage the reputation of the company 
may occur. 
3. Dikkatle izlenmesi gerekebilir. It may need to 
be monitored carefully. 
4. Sürecin durmasına gerek yoktur ama kontrol 
önlemleri alınmalı ve dikkatle raporlanmalıdır. The 
process does not need to be stopped, but control 
measures must be taken and carefully reported. 

4 

Risk durumu birçok kez 
gerçekleşti, ortam 
gerçekleşmesi için son derece 
uygun. 
The risk situation has 
happened many times, the 
environment is extremely 
suitable for it to happen. 

4 Yüksek  
High 15 – 19 

1. Ciddi finansal kayıplara yol açar. It causes 
serious financial losses. 
2. Şirket itibarını zedeler. Damages the reputation 
of the company. 
3. Acil önlem alınması gerekir. Immediate action 
is required. 
4. Süreç ancak kontrollü olarak devam 
ettirilmelidir. The process should only be continued in a 
controlled manner. 

5 

Risk durumu birçok kez 
gerçekleşti ve gerçekleşmeye 
devam ediyor.  
The risk situation has 
happened many times and 
continues to happen. 

5 
Çok 
Yüksek 
Very High 

20 – 25  

1. Çok ciddi finansal kayıplara yol açar. It causes 
very serious financial losses. 
2. Ölümlü veya ciddi yaralanmalı sonuçlara neden 
olur. It will cause death or serious injury results. 
3. Çok acil önlem alınması gerekir ve tüm süreç 
durdurulmalı. Very urgent action must be taken and the 
whole process must be stopped. 
4. 4’üncü seviyeye ininceye kadar süreç 
başlamamalı. The process should not start until you 
reach the 4th level. 
5. Tüm sorumluluk yönetimin üstünde olmak 
kaydıyla süreç kontrol altında başlatılabilir. The process 
can be started under control, provided that all 
responsibility is above the management.  
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RİSK MATRİSİ RISK MATRIX (R) = İHTİMAL POSSIBILITY (P) x ŞİDDET ZARAR VIOLENCE DAMAGE (D) 
 

  ŞİDDET ZARAR VIOLENCE DAMAGE (D) 

İHTİMAL 
POSSIBILI

TY (P) 

R 
1                          

ÇOK DÜŞÜK        
VERY LOW               

1 - 4 

2                      
DÜŞÜK                        

LOW                         
5 - 8 

3                        
ORTA               

MEDIUM                   
9 - 14 

4                    
YÜKSEK               

HIGH                         
15 - 19 

5                          
ÇOK YÜKSEK           

VERY HIGH                
20 - 25 

1                          
ÇOK DÜŞÜK        
VERY LOW               

1 - 4 

ÇOK DÜŞÜK        
VERY LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

2                      
DÜŞÜK                        

LOW                         
5 - 8 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

ORTA               
MEDIUM  

ORTA               
MEDIUM  

3                        
ORTA               

MEDIUM                   
9 - 14 

DÜŞÜK              
LOW 

DÜŞÜK              
LOW 

ORTA               
MEDIUM  

ORTA               
MEDIUM  

YÜKSEK               
HIGH 

4                    
YÜKSEK               

HIGH                         
15 - 19 

DÜŞÜK              
LOW 

ORTA               
MEDIUM  

ORTA               
MEDIUM  

YÜKSEK               
HIGH 

ÇOK YÜKSEK           
VERY HIGH 

5                          
ÇOK YÜKSEK           

VERY HIGH                
20 - 25 

DÜŞÜK              
LOW 

ORTA               
MEDIUM  

YÜKSEK               
HIGH 

ÇOK YÜKSEK           
VERY HIGH 

ÇOK YÜKSEK           
VERY HIGH 

 
RİSK – FIRSAT DENKLEMİ RISK- OPPORTUNITY EQUATION 
 
HSF, KYS’nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek 

için risklere bağlı olarak fırsatları belirler. 
HSF identifies opportunities depending on the risks to give assurance for the QMS to achieve the desired results, 

increase the positive effects and implement the improvement. 
 
HSF, belirlenmiş fırsatların her birini ayrı ayrı riskleri dikkate alarak olasılık, frekans ve şiddetini belirler. Toplanan bilgi 

ve veriler ışığında riskleri fırsata çevirmenin yolları incelenir. 
HSF determines the probability, frequency and severity of each of the identified opportunities by considering the risks 

separately. In the light of the information and data collected, ways to turn risks into opportunities are examined. 
 
Fırsatların yarar sağlama olasılığı risklerin değerlendirilmesi ve alınan önlemlerin sonuçlarıyla direk ilişkilidir.  
Opportunity to benefit is directly related to the evaluation of risks and the results of the measures taken.  
 
Çok yüksek seviyeli risk gruplarında öncelik sürecin iyileştirilmesi ve risk değerinin bir kademe düşürülmesidir. Bu durum 

HSF için çok yüksek seviyeli risklerden elde edeceği en büyük fırsattır.  
In very high-risk groups, the priority is to improve the process and reduce the risk value one level. This is the biggest 

opportunity for HSF from very high risk. 
 
Not Note: Riskin fırsata dönüşebilirlik yüzdeleri Risk Yönetim Prosödüründe belirtilmiştir The percentages of risk 

convertibility into opportunity are specified in the Risk Management Process. 
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RİSK – FIRSAT DENKLEMİ 
RISK - OPPORTUNITY EQUATION 

RİSK DEĞERİ 
RISK VALUE 

RİSKİN FIRSATA DÖNÜŞMESİ 
TURNING RISK TO OPPORTUNITY 

EYLEM 
ACTION 

ÇOK YÜKSEK 20 – 25 
VERY HIGH 20 - 25 

Ciddi fırsatlar oluşabilir 
Serious opportunities may occur 

Süreç çok dikkatli incelenmeli, öncelik riskin 
düşürülmesi ve olası fırsatların 
değerlendirilmesidir. 
The process should be examined very carefully, 
the priority is to reduce the risk and evaluate 
possible opportunities. 

YÜKSEK 15 – 19  
HIGH 15 - 19 

Önemli fırsatlar oluşabilir 
Important opportunities may occur 

Risk kontrollü olarak kısa süre (ay bazlı olarak) 
içerisinde fırsatlar değerlendirilmeli,  
Opportunities should be evaluated in a short time 
(on a monthly basis) with risk control, 

ORTA 9 – 14  
MEDIUM 9 - 14 

Fırsat 
Opportunity 

Uzun dönemli (yıl bazlı olarak) çalışmalar 
planlanmalı 
Long-term (year-based) studies should be 
planned 

DÜŞÜK 5 – 8  
LOW 5 - 8 

Olası Fırsat 
Possible Opportunity 

Çalışma planları mevcut süreci koruyucu şekilde 
planlanmalı 
Work plans should be planned in a way that 
preserves the current process 

ÇOK DÜŞÜK 1 – 4  
VERY LOW 1 - 4 

Önemsiz Fırsat 
Insignificant Opportunity 

Çalışma planı oluşturmak öncelik değildir 
Creating a work plan is not a priority 

 
KALİTE HEDEFLERİ İÇİN PLANLAMA PLANNING TO THE QUALITY OBJECTIVES 
 
HSF kalite politikalarını gerçekleştirme çabalarını desteklemek için kalite hedefleri belirlenir. Kalite hedefleri genel kalite 

hedefleri ve yıllık kalite hedefleri şeklinde oluşturulur. Genel kalite hedefleri Kalite El Kitabında belirtilir. Yıllık kalite 
hedefleri ise her yıl en az bir kere düzenlenen Yönetim Gözden Geçirme toplantısında ele alınır. 

Quality targets are set to support the efforts to implement HSF quality policies. Quality targets are established in the 
form of general quality targets and annual quality targets. General quality targets are set in the Quality Manual. Annual 
quality targets are addressed at the Management Review meeting held at least once a year. 

 
Her yönetim gözden geçirme toplantısında kalite hedefleri ölçülebilir ve performans hedeflerine göre gözden geçirilir. 

HSF’de kalite politikası, üst yönetim tarafından günün koşullarına, ilgili kalite hedefinin güncel durumuna, müşteri taleplerine 
ve uluslararası standartlara göre değiştirilir, iptal edilir veya yeniden oluşturulur.  

Quality objectives are reviewed depends on measureable and performans targets at each management review meeting. 
In HSF, the quality objective is been updated, cancelled or created by top management depends on current situation of the 
target, customer requirements and international standards.  

 
Not Note: Kalite hedefleri ERP Sistemi YGG ve Kalite Hedefleri Sekmesi ile kayıt altına alınır Quality targets are 

recorded in the ERP System at the YGG and Quality Targets tab. 
 
Kalite hedeflerine nasıl ulaşılacağını planlarken, HSF üst yönetimi aşağıdaki sorulara göre süreci belirler; 
While planning how to achieve the quality targets, HSF top management determines the process according to the 

following questions; 
ü Ne yapılacak What will be done; 
ü Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacağı What resources will be required; 
ü Kim sorumlu olacak Who will be responsible; 
ü Ne zaman tamamlanacak When it will be completed; 
ü Sonuçların nasıl değerlendirileceği How the results will be evaluated. 

 
HSF KALİTE HEDEFLERİ HSF QUALITY OBJECTIVES: 
Temel Amaç: HSF kalite hedeflerinin Kalite Yönetim Sisteminde iyileştirme, ürün ve hizmet kalitesinin güvenilirliğini ve 

izlenebilirliğini sürekli kılmayı amaçlamaktadır.  
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Basic Target: HSF aims to improve the Quality Management System of its quality objectives, to ensure the reliability 
and traceability of product and service quality. 

 
ü Zamanında Teslimat; Delivery on Time, 
ü Ürün Kalitesi; Product Quality, 
ü Gelişime, Yeniliğe ve Eleştirilere Açıklık; Openness for the Development, Innovation and Criticism, 
ü Tedarikçiler İçin Denetim ve Zamanında Teslimat; Audit and Timely Delivery for Suppliers, 
ü Harici Tedarikçi Ürün Kalitesi; Product Quality for the Suppliers, 
ü Müşteri memnuniyeti; Customer satisfaction, 
ü Uluslararası Standartlara Uygunluk; Compliance with International Standards, 

 
Genel Kalite Hedefleri General Quality Objectives 
ü Tutarlı bir kalite politikası oluşturmak To establish a consistent quality policy, 
ü Ölçülebilir bir kalite politikası oluşturmak To establish a measurable quality policy, 
ü Uluslararası standartları karşılayan, güvenilir bir yönetim sistemi oluşturmak To create a reliable management 

system that meets international standards, 
ü Müşteri memnuniyetini hedefleyen bir kalite politikası oluşturmak To establish a quality policy targeting customer 

satisfaction, 
ü Ürün güvenliğini hedefleyen bir kalite politikası oluşturmak, To establish a quality policy targeting product safety, 
ü Hesap verebilir ve denetlenebilir bir yönetim sistemi oluşturmak, To establish an accountable and auditable 

management system, 
ü Ürün ve hizmetlerin izlenebilirliğini sağlamak, Ensuring the traceability of products and services, 
ü Müşteriler ve tedarikçilerle sağlıklı ve sorunsuz iletişim olanaklarını sağlamak, To provide healthy and trouble-free 

communication opportunities with customers and suppliers, 
ü Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana dayalı bir kalite politikası oluşturmak, Establishing a specific, 

measurable, accessible, realistic and time-based quality policy, 
ü Çalışan, aktif ve tüm çalışanlarıyla ekip olarak bütün bir kalite politikası, A whole quality policy as a team with 

employees, active and all employees, 
ü Her zaman güncellenebilen ve kolay ulaşılabilen, kullanıcı dostu bir kalite politikası oluşturmak, To establish a user-

friendly quality policy that is always updated and easily accessible. 
 

Kalite Hedefleri İçin Değişikliklerin Planlanması Planning of the Changes fort he Quality Objectives 
Kalite yönetim sistemindeki ve süreçlerindeki değişiklikler, prosedürler uyarınca planlı bir şekilde gerçekleştirilir. 
Changes in the quality management system and processes are carried out in a planned manner, in accordance with 

the procedures. 
 

HSF kalite yönetim sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini belirlediğinde, değişiklikler planlı bir şekilde 
gerçekleştirilir. 

When the HSF determines that changes should be made to the quality management system, the changes are made in 
a planned manner. 

 
HSF şunları dikkate alır HSF takes into account the following: 
ü Değişikliklerin amacı ve potansiyel sonuçları The purpose of the changes and their potential consequences; 
ü Kalite yönetim sisteminin bütünlüğü The integrity of the quality management system; 
ü Kaynakların mevcudiyeti The availability of resources; 
ü Sorumlulukların ve otoritelerin tahsisi veya yeniden tahsisi The allocation or reallocation of responsibilities and 

authorities. 
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BÖLÜM 7 SECTION 7: 
DESTEK SUPPORT 

 
HSF, AS9100 Rev. D standartlarına uyum, müşteri isterleri ve kalite yönetim sistemini devamlı güncel tutmak için 

kaynaklarını kontrol etmektedir. Bu doğrultuda HSF, kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakımı ve sürekli 
iyileştirilmesi için gerekli kaynakları belirler ve sağlar. 

HSF allways monitors its resources to meet AS9100 Rev.D standards, customer requirements and keep up to date the 
quality management system. In this direction, HSF determines and provides the necessary resources for the establishment, 
implementation, maintenance and continuous improvement of the quality management system. 

 
Müşteri memnuniyetini artırmak ve sistemi etkin bir şekilde sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için HSF yönetimi gerekli 

kaynakları belirler ve sağlar. Kaynak tahsisi, mevcut iç kaynakların kapasitesi ve kısıtlamaları ile tedarikçi beklentileri ile ilgili 
ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılır. 

HSF management determines and provides the necessary resources to increase customer satisfaction, to maintain the 
system effectively and to improve continuously. Resource allocation is arranged by taking into consideration the needs and 
limitations of the existing in-house resources and supplier expectations. 

 
KAYNAKLAR VE KAYNAK TAHSİSİ RESOURCES AND RESOURCE ALLOCATION  
 
HSF için kaynaklar ve kaynakları yönetim şekli aşağıdaki gibidir The resources and management of the resources for 

HSF are as follow: 
 
1. Personel Personnel: 
Üst Yönetim, tanımlanmış süreçlerinin yanı sıra yönetim sisteminin etkin çalışması için yeterli personel sağlanmasına 

olanak tanır In addition to its defined processes, top management allows to provide sufficient personnel for the efficient 
operation of the management system. 

 
2. Altyapı Infrastructure: 
HSF gerekli altyapıyı belirler, gerekli kaynakları sağlar ve ürün ve hizmetlerin sürekliliğini ve uygunluğunu garanti eder 

HSF determines the necessary infrastructure, provides the necessary resources and guarantees the continuity and ensuring 
the suitability of products and services. 
 

HSF, kalite hedeflerini ve gereksinimlerini karşılamak için gereken altyapıyı Yönetim Prosedüründe belirlemiştir HSF 
has determined the infrastructure required to meet its quality targets and requirements in its Management Procedure.  

 
HSF bünyesinde altyapının sağlanabilirliği ve uygulanabilirliği aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak planlanır 

The availability and applicability of the infrastructure within HSF are planned by considering the following criteria: 
ü Binalar ve ilgili hizmetler Buildings and associated utilities; 
ü Donanım ve yazılım dahil ekipman Equipment, including hardware and software; 
ü Ulaşım kaynakları Transportation resources; 
ü Bilgi ve iletişim teknolojisi Information and communication technology. 

 
HSF bünyesinde yeni altyapı gereksinimleri ortaya çıktıkça As new infrastructure requirements emerge within HSF; 
ü Bunlar kalite planlarında belgelenecektir These will be documented in the quality plans, 
ü Ürün uygunluğunu sağlamak için mevcut altyapı korunur The existing infrastructure is maintained to ensure product 

suitability. 
 

HSF bünyesinde altyapı bakım gereksinimleri şu şekilde belgelenmiştir Infrastructure maintenance requirements within 
HSF are determined as follows: 

ü Önleyici bakım planları Preventive maintenance plans, 
ü Bakım planlarının oluşturulması Creating maintenance plans.  
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3. Proseslerin Çalışma Ortamı Environment for the Operation of Processes: 
ü HSF ürün uyumluluğunu sağlamak için uygun bir çalışma ortamı sağlar HSF provides a suitable working 

environment to ensure product compatibility, 
ü İhtiyaçlar kalite planlaması sırasında belirlenir ve kalite planında belgelenir Requirements are determined during 

quality planning and documented in the quality plan. 
ü Çalışma ortamı sürekli uygunluk için yönetilir The working environment is managed for constant compliance. 
ü Kalite sisteminden gelen veriler, çalışma ortamının ürün uygunluğunu sağlamak için yeterli olup olmadığını veya 

çalışma ortamıyla ilgili iyileştirmenin gerekli olup olmadığını belirlemek için değerlendirilir Data from the quality 
system is evaluated to determine if the work environment is sufficient to ensure product suitability or whether 
improvement in the work environment is necessary. 

ü Çalışma ortamının sosyal, psikolojik ve güvenlik yönleri, yönetim sisteminin kapsamı dışındaki faaliyetlerle yönetilir. 
Yalnızca süreç verimliliğini veya ürün kalitesini doğrudan etkileyebilecek çalışma ortamı yönü yönetim sistemi 
aracılığıyla yönetilir Social, psychological and security aspects of the working environment are managed through 
activities outside the scope of the management system. Only the work environment direction that can directly affect 
process efficiency or product quality is managed through the management system. 
 

4. Kaynakları İzleme ve Ölçme Monitoring and Measuring Resources: 
HSF, yapılacak izleme ve ölçümü ve ürünün belirlenen gereksinimlere uygunluğuna dair kanıt sağlamak için gereken 

izleme ve ölçüm ekipmanını belirlemiştir. 
HSF has identified the monitoring and measurement equipment required to provide evidence of the monitoring and 

measurement to be made and the product's suitability for the specified requirements. 
 
HSF bünyesinde kullanılan ve sağlanan kaynaklar, yürütülen izleme ve ölçüm faaliyetlerinin türü için uygun olaması 

esastır ve amaçlarına uygunluklarını sağlamak için korunurlar. 
The resources used and provided within HSF are essential to be appropriate for the type of monitoring and 

measurement activities carried out, and are preserved to ensure compliance with their objectives. 
 
HSF, sağlanan kaynakların uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini garanti ederken aşağıdakileri dikkate alır HSF takes into 

account the following while ensuring the suitability and sustainability of the resources provided: 
ü Yürütülen belirli izleme ve ölçüm faaliyetleri için uygunluk Eligibility for certain monitoring and measurement 

activities carried out; 
ü Amaçlarına uygunluklarını sağlamak için sürdürülebilirlik Sustainability to ensure their suitability for their goals; 
ü İzleme ve ölçüm kaynaklarının amacına uygun dokümante edilmiş bilgilerin saklanması Document suitable for the 

purpose of monitoring and measurement sources storage of information, 
ü İzleme ve ölçüm ekipmanının bir kaydı tutulur ve bu kayda bağlı Prosedür El Kitabı oluşturulur A record of the 

monitoring and measurement equipment is kept and the Procedure Handbook is created based on this record. 
ü HSF için ölçüm izlenebilirliği bir gerekliliktir ve ölçüm ekipmanın sonuçlarının geçerliliğine güven temel esastır, bu 

doğrultuda For HSF, measurement traceability is a requirement and reliance on the validity of measurement 
equipment results is essential, accordingly: 

● Uluslararası veya ulusal ölçüm standartlarına göre izlenebilir ölçüm standartlarına karşı belirli aralıklarla veya 
kullanımdan önce kalibre edilmiş, onaylanmış veya her ikisi Calibrated, approved, or both at regular intervals or 
before use against traceable measurement standards according to international and national measurement 
standards; 

● Bu tür standartlar bulunmadığında, kalibrasyon veya doğrulama için kullanılan temel dokümante edilmiş bilgi olarak 
korunmalıdır When no such standards exist, the basis used for calibration or verification shall be retained as 
documented information; 

● Gerektiği gibi ayarlanmış veya yeniden ayarlanmış Adjusted or re-adjusted as required; 
● Kalibrasyon durumunun belirlenmesini için gerekli bilgilerin saklanması Keeping the necessary information to 

determine the calibration status; 
● Ölçüm sonucunu geçersiz kılacak ayarlardan korunma Protection from settings that will override the measurement 

result; 
● Taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmaya karşı korunma Protection against damage and 

deterioration during transport, maintenance and storage; 



 

 
AS9100-D KALİTE EL KİTABI 
AS9100-D QUALITY MANUAL 

Belge Numarası 
Document No QM_011018 İlk Yayın Tarihi 

First Release Date 27 / 04 / 2020  ITAR Kontrollü Bilgi İçermez 
Does Not Contain ITAR Controlled Information 

Revizyon No 
Revision No 02 Revizyon Tarihi 

Revision Date 11 / 02 / 2021 Kaldırılan Rev. 
Cancelled Rev. 01 

 

KONTROLLÜ KOPYA - Basılı Kopyalar KONTROL DIŞI olarak kabul edilir - Kullanmadan Önce Mevcut Baskıyı Doğrulayın 
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Issue Before Use 

Sayfa Page 48 of 81 

● Kalibrasyon gerektiğinde tanımlı bir yönteme göre geri çağrılabilme Recall according to a defined method when 
calibration is required. 

 
Kalite Kontrolü, ekipmanın gereksinimlere uymadığı tespit edildiğinde önceki ölçüm sonuçlarının geçerliliğini 

değerlendirir ve kaydedilir. 
Quality Control evaluates and records the validity of previous measurement results when it is determined that the 

equipment does not meet the requirements. 
 

HSF, ekipman ve etkilenen herhangi bir ürün üzerinde uygun önlemleri alır ve ayrıca kalibrasyon sonuçlarının kayıtları 
düzenli olarak tutulur. 

HSF takes appropriate measures on the equipment and any affected product, and also records of calibration results 
are kept regularly. 

 
HSF, bu izleme ve ölçüm ekipmanının bir kaydını tutar. 
HSF maintains a record of this monitoring and measuring equipment. 
 
Kalibrasyonları için kullanılan işlem prosedürler, çalışma talimatları ve ekipman kılavuzlarında tanımlanmıştır ve 

ekipman tipi, benzersiz tanımlama, konum, kontrol sıklığı, kontrol yöntemi ve kabul kriterlerinin detaylarını içerir. 
The procedure used for their calibration is described in the operating instructions and equipment manuals and includes 

details of the equipment type, unique identification, location, frequency of control, control method and acceptance criteria. 
 
Belirlenen gereksinimlerin izlenmesi ve ölçülmesinde kullanıldığında, bilgisayar yazılımının amaçlanan uygulamayı 

karşılama yeteneği teyit edilir. Bu, ilk kullanımdan önce yapılır ve gerekirse yeniden doğrulanır. 
When used to monitor and measure specified needs, the ability of the computer software to meet the intended 

application is confirmed. This is done before the first use and, if necessary, reaffirmed. 
 

HSF, gerçekleştirilen çevresel koşulların kalibrasyonlar, incelemeler, ölçümler ve testler için uygun olmasını sağlar. 
HSF ensures that the environmental conditions performed are suitable for calibrations, inspections, measurements and 

tests. 
 
5. Organizasyonel Bilgi Organizational Knowledge: 
HSF ayrıca süreçlerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunun sağlanması için gerekli bilgileri de belirler.  
HSF also determines the necessary information to operate its processes and ensure the suitability of products and 

services. 
 
HSF için bu bilgilerin korunması ve gerekli olduğu ölçüde sağlanabilirliği esastır. 
For HSF, the protection of this information and its availability to the extent necessary is essential. 
Değişen ihtiyaç ve eğilimleri ele alırken, HSF mevcut bilgisini göz önünde bulundurur ve gerekli ek bilgi ve gerekli 

güncellemelerin nasıl edinileceğini veya erişileceğini belirlemektedir. 
In addressing changing needs and trends, HSF takes into account its current knowledge and determines how to obtain 

or access the necessary additional information and necessary updates. 
 
HSF’de organizasyonel bilgi aşağıdakilere dayanmaktadır In HSF, organizational information is based on: 
● Öğrenilen konular, konu uzmanlarından geri bildirim ve / veya fikri mülkiyet gibi iç kaynaklar Internal sources such 

as topics learned, feedback from subject matter experts and / or intellectual property; 
● Standartlar, akademi, konferanslar ve / veya müşterilerden veya tedarikçilerden alınan bilgiler gibi dış kaynaklar 

Outsourcing, such as standards, academia, conferences and / or information from customers or suppliers. 
 

6. Yeterlilik Competence 
● Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkililiğini etkileyen, kontrolü altında iş yapan kişilerin gerekli 

yeterliliklerinin belirlenmesi Determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that 
affects the performance and effectiveness of the quality management system; 

● Bu kişilerin uygun eğitim, öğretim veya deneyim temelinde yetkin olmalarını sağlamak Ensure that these persons 
are competent on the basis of appropriate education, training, or experience; 
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● Uygun olduğunda, gerekli yeterliliği elde etmek için harekete geçin ve alınan eylemlerin etkinliğini değerlendirir 
When appropriate, take action to achieve the necessary competence and evaluate the effectiveness of the actions 
taken; 

● Uygun belgelenmiş bilgileri yeterlilik kanıtı olarak saklar Retain appropriate documented information as evidence of 
competence. 
 

HSF, gerekli yeterliliğin periyodik olarak gözden geçirilmesine dikkat etmektedir. 
HSF takes care to periodically review the required competence. 

 
HSF personel yetkinliğini sağlamak için, ürün kalitesini etkileyen her pozisyon için gerekli nitelikleri tanımlayan iş 

tanımları hazırlanmıştır. 
In order to ensure HSF personnel competence, job descriptions that define the qualifications required for each position 

affecting product quality have been prepared. 
 

Yeterlilikler eğitim, beceri ve deneyim gereksinimlerini içerir. 
Qualifications include training, skills and experience requirements. 

 
Gerekli nitelikler ve gerekli eğitim, her pozisyon için gerekli yeterliliği sağlar. 
Necessary qualifications and required training provide the necessary competence for each position. 
 
Nitelikler, bir çalışanın pozisyonu veya pozisyon değişikliği gerekliliklerini değiştirmesi durumunda işe atama sırasında 

gözden geçirilir. 
Qualifications are reviewed during assignment if an employee changes the position or the requirements for a change in 

the position. 
 
İnsan kaynakları çalışanların niteliklerinin kayıtlarını tutar. 
Human resources keep records of employee qualifications. 

 
Çalışanın nitelikleri ile işin gereksinimleri arasında herhangi bir fark bulunursa, çalışana iş için gerekli yetkinliği sağlamak 

için eğitim veya başka önlemler alınır. 
If any difference is found between the qualifications of the employee and the requirements of the job, training or other 

measures are taken to provide the employee with the necessary competence for the job. 
 

Tüm çalışanlar faaliyetlerinin önemi ile kalite hedeflerine ulaşmalarına nasıl katkıda bulundukları konusunda eğitilirler. 
All employees are trained on the importance of their activities and how they contribute to achieving their quality goals. 

 
Eğitim ve değerlendirme Prosedür El Kitabına göre yapılır. 
Training and evaluation is done according to the Procedure Handbook. 

 
Gerekli yeterliliğin periyodik olarak gözden geçirilmesi üzerinde durulmaktadır. 
It focuses on periodic reviews of the required competence. 

 
7. Farkındalık Awareness 
HSF'de farkındalık, hizmet içi eğitim sırasında ve sonrasında çalışanlarının aşağıdakiler konusunda farkındalığını 

sağlamayı amaçlamaktadır Awareness in HSF aims to ensure its employee the awareness of the following while the in-
service training and later: 

 
● Kalite politikası The quality policy; 
● İlgili kalite hedefleri Relevant quality objectives; 
● İyileştirilmiş performansın faydaları da dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıları Their 

contribution to the effectiveness of the quality management system, including the benefits of improved performance; 
● Kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uymamanın sonuçları The implications of not conforming with the quality 

management system requirements; 
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● İlgili kalite yönetim sistemi belgelenmiş bilgi ve değişiklikler Relevant quality management system documented 
information and changes thereto; 

● Ürün veya hizmet uygunluğuna katkıları Their contribution to product or service conformity; 
● Ürün güvenliğine katkıları Their contribution to product safety; 
● Etik davranışın önemi The importance of ethical behavior. 
 
8. İletişim Communication 
HSF içerisinde iletişim için süreçler oluşturulur. 
Processes for communication are created in HSF. 
 
HSF, herhangi bir çalışanın Kalite Yönetim Sistemini iyileştirme tartışmaları için Yönetim'e erişmesine izin verir. 
HSF allows any employee to access Management for discussions to improve the Quality Management System. 
 
Yönetim, çalışanların ilgili kalite yönetim sistemi belgelenmiş bilgi ve değişikliklerinden, ürün veya hizmet uyumluluğuna 

katkılarından ürün güvenliğine katkılarından ve etik davranışların öneminden haberdar olmalarını sağlar. 
Management ensures that employees are aware of the documented information and changes in the relevant quality 

management system, their contribution to product or service compatibility, their contribution to product safety and the 
importance of ethical behavior. 

 
Uygunsuzluklar Prosedür El Kitabında belirtildiği şekilde duyurulur. 
Nonconformities are announced as stated in the Procedure Handbook. 
 
KYS'nin etkinliğini iletme yöntemleri arasında yönetim gözden geçirme toplantıları, planlanmış veya planlanmamış 

çalışan toplantıları, iç denetim uygulamaları bulunmaktadır. 
Methods of communicating the effectiveness of the QMS include management review meetings, employee meetings, 

Internal Audit practices. 
 
HSF, aşağıdakiler dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış iletişimleri belirler. Ayrıca iletişimin, kalite 

yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış geri bildirimleri de içermesine önem verilir HSF identifies internal and external 
communications related to the quality management system, including. It is also important that communication includes 
internal and external feedback on the quality management system: 

● Ne için iletişim kuracak On what it will communicate; 
● Ne zaman iletişim kuracak When to communicate; 
● Kiminle iletişim kuracak With whom to communicate; 
● Nasıl iletişim kurulur How to communicate; 
● Nerede iletişim kurulacak Where to contact; 
● Kim iletişim kuracak Who will communicate. 

 
Not Note: HSF içerisinde uygulanan tüm süreçler için yapılan toplantı ve görüşmeler ERP sistemi üzerinden kontrol 

edilebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir Meetings and discussions for all processes implemented within HSF can be 
controlled and recorded via the ERP system.  
 

9. Dokümante Edilmiş Bilgiler Documented Information 
HSF kalite yönetim sistemi aşağıdaki belgeleri kapsamaktadır HSF quality management system covers the following 

documents: 
● Uluslararası Standart tarafından istenen belgeleri ve kayıtları Documents and records required by the International 

Standard; 
● KYS'nin etkinliği için gerekli belgeleri ve kayıtları Documents and records required for the effectiveness of the QMS; 
 
Kalite yönetim sistemi ayrıca aşağıdaki belgeleri de içermektedir Quality management system also covers following 
documents: 
● Kalite El Kitabı, Belgelenmiş Kapsam, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri Quality Handbook, Documented Scope, 

Quality Policy and Quality Targets; 
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● Belgelenmiş Prosedürler, Çalışma Talimatları ve Kalite Kayıtları Documented Procedures, Work Instructions and 
Quality Records; 

● Süreçlerin etkili bir şekilde planlanmasına yönelik belgeler Documents for effective planning of the processes; 
● Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için ihtiyaç duyulan belgeler Documents needed for the operation and control of 

the processes; 
● Yasal ve düzenleyici otoriteler tarafından istenen kayıtlar Records required by legal and regulatory authorities. 
 
Dokümante edilmiş bilgi oluşturulurken ve güncellenirken, Prosedür El Kitabına göre ilgili sürecin doğru oluşturulduğu 

ve güncellendiğini aşağıdakilere bağlı olarak sağlar While documented information is created and updated, it ensures that 
the relevant process is correctly created and updated according to the Procedure Handbook, depending on the following: 

● Tanımlama ve açıklama (ör. bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası) Identification and description (e.g., a 
title, date, author, or reference number); 

● Biçim (ör. dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (ör. kâğıt, elektronik) Format (e.g., language, software version, 
graphics) and media (e.g., paper, electronic); 

● Uygunluk ve yeterlilik için inceleme ve onay Review and approval for suitability and adequacy. 
 
Tüm KYS belgeleri ve kayıtları, Prosedür El Kitabına göre kontrol edilir. Bu prosedür aşağıdakileri sağlama sürecini 

tanımlar All QMS documents and records are checked according to the Procedure Handbook. This procedure defines the 
process of providing: 

● Belgelenen bilgilerin mevcut olduğu ve ihtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda kullanıma uygun olması The 
documented information is available and available where and when it is needed; 

● Belgelenen bilgilerin yeterince korunduğu ve depolandığı (örn. gizlilik kaybından, uygunsuz kullanımdan veya 
bütünlük kaybından) The documented information is adequately protected and stored (eg from loss of privacy, 
improper use, or loss of integrity). 

 
HSF dokümante edilmiş bilginin kontrolü için, uygun olduğu şekilde aşağıdaki faaliyetleri Prosedür El Kitabına göre 

ele almaktadır HSF handles the following activities according to the Procedure Handbook, as appropriate, for the control 
of documented information: 

● Dağıtım, erişim, erişim ve kullanım: Geçerli dokümanların ilgili sürümlerinin kullanım noktalarında mevcut 
olmasını sağlamak Distribution, access, retrieval and use: To ensure that relevant versions of valid documents 
are available at points of use; 

● Okunabilirliğin korunması dahil depolama ve koruma: Okunabilirliğin korunması da dahil olmak üzere yeterli 
depolama ve korumanın sağlanması Storage and preservation including preservation of legibility: Ensuring 
adequate storage and protection, including protection of readability; 

● Değişikliklerin kontrolü (ör. versiyon kontrolü) Control of changes (e.g., version control); 
● Saklama ve elden çıkarma Retention and disposition; 
● Kullanılmayan dokümante edilmiş bilgilerin istenmeden kullanılmasının, herhangi bir amaçla saklanması 

durumunda uygun tanımlama veya kontrollerin çıkarılması veya uygulanması yoluyla önlenmesi Prevention of the 
unintended use of obsolete documented information by removal or by application of suitable identification or controls 
if kept for any purpose. 

● Gerektiği gibi gözden geçirme ve güncelleme ve belgeleri yeniden onaylama Review and update as necessary and 
reaffirm documents; 

● Belgelerin değişikliklerinin ve mevcut revizyon durumunun tanımlanmasını sağlamak To ensure that changes in 
documents and current revision status are identified; 

● Dış kaynaklı belgelerin tanımlanmasını ve dağıtımının kontrol edilmesini sağlamak To ensure the identification of 
external documents and control of their distribution; 

● Eski belgelerin istenmeden kullanılmasını önlemek ve herhangi bir amaçla saklanırlarsa uygun tanımlamaları 
uygulamak Preventing unwanted use of old documents and applying appropriate definitions if they are stored for 
any purpose; 

● Kayıptan, yetkisiz değişikliklerden ve Elektronik olarak yönetilen dokümante edilmiş bilgi ve kayıtların istenmeyen 
şekilde değiştirilmesi veya fiziksel hasarı Unwanted modification or physical damage to loss, unauthorized changes 
and electronically managed documented information and records; 

● Elektronik olarak yönetilen bilgilerin kayıptan, yetkisiz değişikliklerden, istenmeyen değişikliklerden, bozulmalardan 
ve fiziksel hasarlardan veri koruma süreçlerinin tanımlanması Identification of data protection processes from 
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electronically managed information from loss, unauthorized changes, unwanted changes, corruption and physical 
damage. 

 
Not Note: İhtiyaçlara uygunluğun ve KYS'nin etkin işleyişinin kanıtını sağlamak için kalite kayıtları tutulur Quality records 

are kept to provide proof of compliance with the needs and effective functioning of the QMS.  
 
HSF tarafından kalite yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için gerekli olduğu tespit edilen dış kaynaklı 

dokümante edilmiş bilgiler uygun olarak tanımlanmalı ve kontrol edilmelidir. 
Documented information of external origin determined by HSF to be necessary for the planning and operation of the 

quality management system shall be identified as appropriate, and be controlled. 
 
Tedarikçiler tarafından oluşturulan ve / veya tutulanlar da dahil olmak üzere kayıtlar veya yasal / mevzuata uygunluk, 

Kontrolü Prosedür El Kitabına göre tutulur. 
Records or legal / regulatory compliance, including those created and / or maintained by suppliers, are maintained 

according to the Procedure Handbook. 
 

Not Note: Dış kaynaklı süreçlerde tedarikçiler tarafından karşılanması ve sağlanması gereken tüm belge, sertifika ve 
diğer tüm HSF isterleri, sipariş emrinde sıralanmıştır All documents, certificates and all other HSF requirements that must 
be met and provided by suppliers in outsourced processes are listed in the purchase order. 

 
Prosedür kalite kayıtlarının tanımlanması, saklanması, korunması, geri alınması, alıkonulması ve düzenlenmesi için 

gerekli kontrolleri tanımlar. 
The procedure defines the necessary controls for the identification, storage, protection, retrieval, retention and 

regulation of quality records. 
 
HSF’de Uygunluk kanıtı olarak saklanan dokümante edilmiş bilgiler istenmeyen değişikliklerden korunmaktadır. 
In HSF, documented information retained as evidence of conformity shall be protected from unintended alterations. 
 
Belgelenen bilgiler elektronik olarak yönetildiğinde, veri koruma süreçleri tanımlanmaktadır (örn. Kayıp, yetkisiz 

değişiklik, istenmeyen değişiklik, yolsuzluk, fiziksel hasardan korunma). 
When documented information is managed electronically, data protection processes shall be defined (e.g., protection 

from loss, unauthorized changes, unintended alteration, corruption, physical damage). 
 
Erişim yalnızca belgelenen bilgileri görüntüleme iznine veya belgelenen bilgileri görüntüleme ve değiştirme iznine ilişkin 

bir karar anlamına gelebilir. 
Access can imply a decision regarding the permission to view the documented information only, or the permission and 

authority to view and change the documented information. 
 
10. Yetenek Capability 
HSF şirket işleyişi içerisindeki tüm iç ve dış süreçleri, ilgili süreç için yeterliliği ve kabiliyeti olan kişi ve şirketlerce 

yürütmektedir. Bu doğrultuda, iç süreçlerin yürütüldüğü personel için üst yönetim her 3 ayda bir Personel Değerlendirme 
Raporu hazırlar ve bu rapor ilgili personele e-posta yoluyla ulaştırılır. Dış süreçler için ise HSF düzenli olarak Tedarikçi 
Değerlendirme Raporları hazırlamaktadır, bu raporlar tedarikçilerle yürütülen tüm işleri ve geneli kapsar.  

HSF carries out all internal and external processes within the company operation by individuals and companies who 
are competent and capable for the relevant process. In this direction, top management prepares a Personnel Evaluation 
Report every 3 months for the personnel with whom the internal processes are carried out, and this report is sent to the 
relevant personnel via e-mail. For external processes, HSF regularly prepares Supplier Assessment Reports, these reports 
cover all business with suppliers and the general. 

 
HSF ayrıca HSF also; 
● Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen, kontrolü altında iş yapan kişilerin gerekli 

yeterliliklerini belirler Determines the necessary qualifications of people who work under their control, which affect 
the performance and effectiveness of the quality management system; 
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● Bu kişilerin uygun eğitim, öğretim veya deneyim temelinde yetkin olmasını sağlar It ensures that these people are 
competent on the basis of appropriate education, training or experience; 

● Uygun olduğu hallerde, gerekli yetkinliği elde etmek ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek için önlemler 
alır Where appropriate, it takes measures to achieve the necessary competence and evaluate the effectiveness of 
the measures taken; 

● Uygun dokümante edilmiş bilgiyi yetkinlik kanıtı olarak tutar Keeps the appropriate documented information as proof 
of competence. 

 
 

BÖLÜM 8 SECTION 8: 
OPERASYONEL SÜREÇLER OPERATION: 

 
OPERASYONEL SÜREÇLERİN PLANLANMASI PLANNING OF THE OPERATIONAL PROCESSES 
 
HSF, ürünlerinin veya hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri planlar, uygular ve kontrol eder. Üretim 

planlanması, yönetim sisteminin diğer süreçlerinin gereksinimleriyle tutarlıdır. Bu tür planlama, kuruluşun içeriği mevcut 
kaynaklar ve yetenekler ile ürün veya hizmet gereksinimleri ile ilgili bilgileri dikkate alır. HSF, Madde 6 Planlama tarafından 
belirlenen eylemleri uygular. 

HSF plans, implements and controls the processes required for the realization of its products or services. Production 
planning is consistent with the requirements of other processes of the management system. This type of planning takes into 
account information about the organization's content, resources and capabilities available, and product or service 
requirements. HSF implements actions determined by Article 6 Planning. 

 
HSF, ürünler ve hizmetler için gereksinimleri belirlerken aşağıdakileri dikkate almaktadır HSF takes into account the 

following when setting requirements for products and services: 
ü Kişisel ve ürün güvenliği Personal and product safety; 
ü Üretilebilirlik ve denetlenebilirlik Producibility and inspectability; 
ü Güvenilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik Reliability, availability, and maintainability; 
ü Üründe kullanılan parçaların ve malzemelerin uygunluğu Suitability of parts and materials used in the product; 
ü Güvenilir yazılım seçimi ve geliştirilmesi Selection and development of secured software; 
ü Ürün eskime Product obsolescence; 
ü Yabancı cisimlerin önlenmesi, tespiti ve uzaklaştırılması Handling, packaging, and preservation; 
ü Ürünün kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülmesi veya nihai olarak atılması Recycling or final disposal of the 

product at the end of its life. 
 
HSF, tedariğini sağladığı ürünlerin süreçleri ve kabulü için kriterler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda tedariği sağlanan 

ürünün niteliğine göre ve belirtilen gereksinimlere bağlı olarak, istatistiksel teknikler aşağıdakileri desteklemek için 
kullanılabilir HSF sets criteria for the processes and acceptance of the products it supplies. Accordingly, depending on the 
nature of the supplied product and the specified requirements, statistical techniques can be used to support the following: 

ü Tasarım doğrulaması (örn. Güvenilirlik, sürdürülebilirlik, ürün güvenliği) Design verification (e.g., reliability, 
maintainability, product safety); 

ü Süreç kontrolü Process control; 
ü Anahtar özelliklerin seçimi ve doğrulanması Selection and verification of key characteristics; 
ü Proses yeterlilik ölçümleri Process capability measurements; 
ü İstatiksel Süreç Kontrolü Statistical Process Control; 
ü Doğrulama Verification; 
ü Hata modu, etkileri ve kritiklik analizi Failure mode, effects, and criticality analysis. 
 
HSF ayrıca üretim sürecinde aşağıdakileri de dikkate almaktadır HSF also takes into account the following in the 

manufacturing process: 
ü Ürün ve hizmet gereksinimlerine uygunluğu sağlamak ve ürün ve hizmetlerin zamanında teslimini karşılamak için 

gerekli kaynakları belirlemek Determining the resources needed to achieve conformity to the product and service 
requirements and to meet on-time delivery of products and services; 
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ü Süreçlerin kontrolünü kriterlere uygun olarak uygulamak Implementing control of the processes in accordance with 
the criteria; 

ü Süreçlerin planlandığı gibi yürütüldüğüne güven duymak ve ürün veya hizmetlerin gereksinimlerine uygunluğunu 
göstermek için gereken ölçüde belge ve kayıtları belirlemek, muhafaza etmek ve saklamak Identifying, maintaining 
and preserving documents and records to the extent necessary to rely on processes to be carried out as planned 
and to demonstrate compliance with the requirements of products or services; 

ü Kilit özellikler belirlendiğinde üretim süreci kontrolleri de dahil olmak üzere kritik maddeleri yönetmek için gerekli 
süreçleri ve kontrolleri belirlemek Determining the processes and controls needed to manage critical items, including 
production process controls when key characteristics have been identified; 

ü Operasyonel planlama ve kontrol için etkilenen organizasyon fonksiyonlarının temsilcilerini dahil etmek Including 
representatives of the related organizational functions for operational planning and control; 

ü Ürün veya hizmetlerin kullanımını ve bakımını destekleyecek süreç ve kaynakları belirlemek Identify processes and 
resources to support the use and maintenance of products or services; 

ü Tedarikçilerden alınacak ürün ve hizmetleri belirlemek To determine the products and services to be purchased 
from suppliers; 

ü Uygunsuz Ürün veya Hizmetlerin teslimatını önlemek için gerekli kontrolleri oluşturmak To create the necessary 
controls to prevent the delivery of Inappropriate Products or Services. 

 
Not Note: Operasyonel süreçlerde değişiklikler Prosedür El Kitabına uygun olarak yapılır Revisions in operational 

processes are made in accordance with the Procedure Handbook. 
  
Not Note: Dış kaynaklı süreçler ve HSF'nin bunları kontrol etme yöntemleri Prosedür El Kitabında tanımlanır 

Outsourced processes and methods of HSF to control them are defined in the Procedure Handbook. 
 
Not Note: Süreç kontrolleri, işin geçici veya kalıcı transferini kontrol etme yöntemlerini içerir. Geçici veya kalıcı iş 

transferi, işin gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek ve doğrulamak için planlanmaktadır. Örneğin, HSF’den bir tedarikçiye 
veya bir tedarikçiden bir başka tedarikçiye veya tedarikçiden tedarikçinin alt tedarikçisine iş transferlerinin planlanması, 
Prosedür El Kitabı ile sağlanır Process controls include methods of controlling temporary or permanent transfer of work. 
Temporary or permanent job transfer is planned to check and verify the job's compliance with the requirements. For 
example, planning business transfers from HSF to a supplier or from a supplier to another supplier or from supplier to sub-
tier supplier of the supplier is provided by the Procedure Handbook. 

 
OPERASYONEL SÜREÇLERDE RİSK YÖNETİMİ RISK MANAGEMENT IN OPERATIONAL 

PROCESSES 
 
Yönetim, proje yönetimi için sorumluluk atar ve ürün gerçekleştirmenin kontrollü bir şekilde planlanmasını ve 

yönetilmesini sağlar, kabul edilebilir risk altındaki gereksinimleri karşılar, kaynak ve zamanlama kısıtlamaları dahilinde 
riskler Risk Yönetimi Prosedürü'ne göre yönetilmektedir.  

Management assigns responsibility for project management and ensures controlled planning and management of 
product realization, meets acceptable risk requirements, risks are managed according to the Risk Management Procedure 
within resource and timing constraints. 

 
Risk yönetimi süreci aşağıdaki adımları kapsamaktadır The risk management process includes the following steps; 
ü Risk yönetimi için sorumluluk atama Assignment of responsibilities for operational risk management; 
ü Risk kriterlerini tanımlama (örneğin, olasılık, sonuçlar, risk kabulü) Definition of risk assessment criteria (e.g., 

likelihood, consequences, risk acceptance); 
ü Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve iletilmesi Identification, assessment, and communication of risks 

throughout operations; 
ü Tanımlanmış risk kabul kriterlerini aşan riskleri azaltmak için eylemlerin belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi 

Identification, implementation, and management of actions to mitigate risks that exceed the defined risk acceptance 
criteria; 

ü Azaltıcı faaliyetlerin uygulanmasından sonra kalan risklerin kabulü Acceptance of risks remaining after 
implementation of mitigating actions. 
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HSF, konfigürasyon ve kontrol denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştirir ve bu denetimlerin kapsamına fiyat teklifleri, 
satın alma siparişleri, hammadde sertifikaları, işleme sertifikaları, CoC'ler ve teslimat fişleri dahil olmak üzere tüm 
operasyonel süreç faaliyetlerini kapsamaktadır.  

HSF performs configuration and control checks periodically and includes all operational process activities including 
quotations, purchase orders, raw material certificates, processing certificates, CoCs and delivery documents. 

 
HSF, konfigürasyon ve kontrol denetimleriyle aşağıdakileri sağlamayı amaçlar HSF aims to provide the following 

through configuration and control checks:  
ü Kullanılan ERP sisteminin operasyonel süreçleri tam karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi Checking whether 

the ERP system used fully meets the operational processes,  
ü Tespit edilen değişikliklerin uygulanması da dahil olmak üzere ürün kimliğini ve gereksinimlerin izlenebilirliğini 

kontrol etmek Checking the product identity and traceability of requirements, including the implementation of the 
detected changes; 

ü Belgelenen bilgilerin (ör. gereksinimler, tasarım, doğrulama ve kabul belgeleri) ürünlerin ve hizmetlerin gerçek 
özellikleriyle tutarlı olmasını sağlamak To ensure that the documented information (eg requirements, design, 
verification and acceptance documents) is consistent with the actual characteristics of the products and services. 

 
Not Note: HSF, ürün tasarımını kapsam dışı tuttuğu için ürün güvenliğinin tasarım dışı konularda değerlendirmektedir. 

Bu bağlamda HSF için en önemli konu tedariği sağlanan ürün için tam ve eksiksiz kalite kontrolün ve ürün izlenebilirliğinin 
sağlanıp sahte parçaların önlenmesidir Since HSF excludes product design, it considers product safety in non-design 
issues. In this context, the most important issue for HSF is to ensure complete and exact quality control and product 
traceability for the supplied product and prevent counterfeit parts.  

 
OPERASYONEL SÜREÇLERDE SAHTE VEYA ŞÜPHELİ PARÇALARIN ÖNLENMESİ PREVENTING 

COUNTERFEIT OR SUSPICIOUS PARTS IN OPERATIONAL PROCESSES 
 
HSF üretim kabiliyetinin ana konusu olan havacılık bağlantı elemanları ürün tedariğinde, sahte veya şüpheli sahte parça 

kullanımının önlenmesini ve müşteriye teslim edilen ürünlere dahil edilmesini önlemek için tüm süreçleri planlar, uygular ve 
kontrol eder. HSF, şüpheli veya sahte parçaların önlenmesi sürecini SAE AS6174 Sahte Malzeme; Doğru ve Uygun 
Malzemenin Sağlanması Standardına göre yürütmektedir. 

In the field of the aerospace fastener product supplying that is main capability of HSF; it plans, implements and controls 
all processes to prevent the use of counterfeit or suspicious counterfeit parts and to prevent them from being included in 
the products delivered to the customer. HSF conducts the prevention of suspicious or counterfeit parts in accordance with 
SAE AS6174 Counterfeit Materiel; Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel Standard. 

 
HSF, sahte parça önleme süreçlerinde aşağıdakileri göz önünde bulundurmaktadır HSF takes into account the following 

in counterfeit parts prevention processes: 
ü Sahte parçaların bilinmesi ve önlenmesi konusunda uygun kişilerin eğitimi Training of appropriate persons in the 

awareness and prevention of counterfeit parts; 
ü Harici olarak sağlanan ürünü orijinal veya yetkili üreticilerden, yetkili distribütörlerden veya diğer onaylı 

kaynaklardan elde etmek için kontroller Controls for acquiring externally provided product from original or authorized 
manufacturers, authorized distributors, or other approved sources; 

ü Parçaların ve bileşenlerin orijinal veya yetkili üreticilerine izlenebilirliğinin sağlanması için gereklilikler Requirements 
for assuring traceability of parts and components to their original or authorized manufacturers; 

ü Sahte parçaları tespit etmek için doğrulama ve test yöntemleri Verification and test methodologies to detect 
counterfeit parts; 

ü Harici kaynaklardan raporlama yapan sahte parçaların izlenmesi Monitoring of counterfeit parts reporting from 
external sources; 

ü Şüpheli veya tespit edilen sahte parçaların karantinaya alınması ve raporlanması Quarantine and reporting of 
suspect or detected counterfeit parts. 
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OPERASYONEL SÜREÇLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ CUSTOMER RELATIONS IN OPERATIONAL 
PROCESSES 

 
HSF müşteri ilişkileri ve memnuniyeti sürecini ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardına bağlı olarak 

yürütmektedir. 
HSF carries out its customer relations and satisfaction process in accordance with the ISO 10002 Customer 

Satisfaction Standard. 
 
HSF, aşağıdakilerle ilgili olarak müşterilerle iletişim kurmak için etkili bir prosedür (Prosedür El Kitabı) uygulanmaktadır 

HSF implements an effective procedure (the Procedure Handbook) to communicate with customers regarding: 
ü Ürün Bilgileri Product Information; 
ü Değişiklikler dahil olmak üzere sorular, sözleşmeler ve sipariş işlemleri Questions, contracts and order processing, 

including changes; 
ü Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere Müşteri Geri Bildirimi Customer Feedback, including customer complaints; 
ü Müşteri mülklerini idare etmek veya kontrol etmek Managing or controlling customer properties; 
ü İlgili olduğunda, beklenmedik durum eylemleri için özel şartların belirlenmesi Establish specific conditions for 

contingency actions, where relevant. 
 
HSF, bir projedeki müşteri gereksinimleri ve diğer zorunlulukları Prosedür El Kitabına göre belirlemektedir. Yeni bir 

projeye başlamadan önce HSF şunları dikkate alır HSF determines customer requirements and other requirements in a 
project according to the Procedure Handbook. Before starting a new project HSF takes into account: 

ü Geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler ve HSF tarafından gerekli görülen diğer gereklilikler dahil olmak üzere ürün 
ve hizmetler için gereklilikler Requirements for the products and services, including applicable legal and regulatory 
requirements and other requirements required by HSF; 

ü HSF'nin sunduğu ürün ve hizmetler için talepleri karşılayabildiğini HSF is able to meet demands for products and 
services offered; 

ü Operasyonel riskler (yeni teknolojiler, kapasite ve kapasite, teslimat süreleri, vb.) Operational risks (new 
technologies, capacity and capacity, delivery times, etc.); 

ü Müşteri tarafından belirtilmemiş ancak belirtilen kullanım veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli bilgiler 
Information not specified by the customer but necessary for the specified use or for known and intended use; 

ü Aşağıdakileri de kapsayan özel gereksinimlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı Whether special requirements are 
needed, including: 
● Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü Control of Production and Service Provision 
● Ekipman, Araç ve Yazılım Programlarının Kontrolü Control of Equipment, Tools, and Software Programs 
● Özel Proseslerin Validasyonu ve Kontrolü Validation and Control of Special Processes 
● Üretim Süreci Doğrulaması Production Process Verification 

ü Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetler için gereksinimler de dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilen şartlar 
Requirements specified by the customer, including the requirements for delivery and post-delivery activities; 

ü Müşteri tarafından belirtilmeyen ancak bilindiği zaman belirtilen veya amaçlanan kullanım için gerekli olan 
gereklilikler Requirements not stated by the customer, but necessary for the specified or intended use, when known; 

ü Kuruluş tarafından belirtilen gereklilikler Requirements specified by the organization; 
ü Ürün ve hizmetler için geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler Statutory and regulatory requirements applicable to 

the products and services; 
ü Daha önce ifade edilenlerden farklı sözleşme veya sipariş şartları Contract or order requirements differing from 

those previously expressed. 
 
Karşılanamayan veya sadece kısmen karşılanabilen gereksinimler, HSF üst yönetimi ile müşteri arasında görüşülebilir. 

Ayrıca, HSF, daha önce ifade edilenlerden farklı sözleşme veya sipariş gereksinimlerini de görüşmelerde kullanabilir.  
Requirements that cannot be met or only partially met can be discussed between HSF top management and the 

customer. In addition, HSF can use contract or order requirements different from those previously stated in negotiations. 
 
Müşteri gereksinimleri belgelenmiş bir beyanla sunulmadığında, kabul etmeden önce HSF tarafından teyit edilmektedir 

ve üst yönetim bu gereksinimleri de müşteri görüşmelerine ekleyebilir.  
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When customer requirements are not specified in a documented statement, they are confirmed by HSF before 
acceptance, and top management can add these requirements to customer interviews. 

 
Not Note: HSF müşteri memnuniyetini ölçmek ve düzenli olarak korumak amacıyla web sayfası üzerinden tüm 

müşterilere açık Müşteri Memnuniyet Anketi hazırlamıştır. Bu ankette toplanan veriler HSF veri bankasında toplanır ve 
Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında veya harici toplantılarda değerlendirilir. HSF has prepared a Customer Satisfaction 
Survey, which is open to all customers on its website, in order to measure and maintain customer satisfaction regularly. The 
data collected in this survey is collected in the HSF database and evaluated at Management Review meetings or external 
meetings. 

 
Not Note: HSF tarafından sağlanan ürünlerde müşteri isterleri veya uluslararası gereksinimler gereği herhangi bir 

değişiklik, güncelleme veya iptal olması durumunda, üst yönetim bu değişikliği tüm ilgili birimleriyle paylaşır ve bu değişikliğe 
ilişkin belgelerde HSF bünyesinde muhafaza edilir. In case of any change, update or cancellation in the products provided 
by HSF due to customer requests or international requirements, the top management shares this change with all relevant 
departments and the documents related to this change are kept within HSF. 
 

OPERASYONEL SÜREÇLERDE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ SUPPLIER RELATIONS IN OPERATIONAL 
PROCESSES 

 
HSF tedarikçi ilişkilerini ve tedarikçi risk değerlendirme süreçlerini SAE ARP9134 Rev.A Tedarikçi Risk Yönetimi 

Klavuzuna bağlı olarak yürütmektedir. HSF için tedarik zinciri risk bilinci, bütünleşmiş bir iş kültürünün parçasıdır ve süreç 
işleyişlerinin temel şartlarındandır. 

HSF conducts supplier relations and supplier risk assessment processes in accordance with the SAE ARP9134 Rev.A 
Supplier Risk Management Guidline. For HSF, supply chain risk awareness is part of an integrated business culture and 
is a fundamental requirement for process operations. 

 
HSF, dış kaynaklı proseslerin kontrollerini Prosedür El Kitabı uyarınca tanımlamıştır. 
HSF has defined controls of outsourced processes in accordance with the Procedure Handbook. 
 
Satın alınan ürünün belirtilen satın alma gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmak için belgelenmiş bir prosedür 

(Prosedür El Kitabı) takip edilir. 
A documented procedure (The Procedure Handbook) is followed to ensure that the purchased product meets the 

specified purchase requirements. 
 

TEDARİKÇİ RİSK FAKTÖRLERİ RISK FACTORS OF THE SUPPLIER 
 
HSF tedarikçi değerlendirmesin yaparken aşağıdaki risk faktörlerini dikkate almaktadır HSF considers the following risk 

factors when making supplier assessment: 
 

Tedarikçi Kaynaklı Riskler Supplier Related Risks 
ü Kalite Quality 
ü Çevre ve Güvenlik Environment and Safety 
ü Çalışma Ortamı Work Environment 
ü Ülkesel, Politik ve Etik Geographical, Political and Ethical 
ü Finansal Financial 
ü Müşteri Memnuniyeti ve Geribildirimi Final Customer Satisfaction 
ü İnsan Kaynakları Human Resources 
ü Geliştirici Faaliyetler Improvement Activities 
ü Zamanında Teslimat On Time Delivery 
ü Üretim Kabiliyetleri ve Kapasite Manufacturing Capability and Capacity 
ü Alt-Tedarikçi Kontrolleri Sub-Tier Chain Control 
ü Kalite Kontrol Kabiliyetleri Quality Control Capability 
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Ürün / Hizmet Kaynaklı Riskler Product/Service Related Risks 
ü Güvenlik Sınıflandırması Safety Classification 
ü Ozel Süreç Gereksnimleri Specal Process Involment 
ü Tasarım Karmaşıklığı Design Complexity 
ü Üretim Karmaşıklığı Manufacturing Complexity 
 
Not Note: Dış kaynaklı süreçlerde tedarikçiler tarafından karşılanması ve sağlanması gereken tüm belge, sertifika ve 

diğer tüm HSF isterleri, sipariş emrinde ve HSF Bilgi Bankasında (http://knowledgebase.hsfsavunma.com/kb/Customer-
Support/urun-ve-hizmet-alim-sartlari-terms-and-conditions-for-purchase-orders/) sıralanmıştır All documents, certificates 
and all other HSF requirements that must be met and provided by suppliers in outsourced processes are listed in the 
purchase order and HSF Knowledgebase (http://knowledgebase.hsfsavunma.com/kb/Customer-Support/urun-ve-hizmet-
alim-sartlari-terms-and-conditions-for-purchase-orders/). 

 
Prosedür, tedarikçiler için gereken kontrolün kapsamını ana hatlarıyla belirtir. 
The procedure outlines the scope of control required for suppliers. 
 
Tedarikçiler, prosedürde belirtilen gereksinimlere uygun olarak ürün tedarik etme yeteneklerine göre değerlendirilir ve 

seçilir. 
Suppliers are evaluated and selected based on their ability to supply products in accordance with the requirements 

specified in the procedure. 
 
Seçim, değerlendirme ve yeniden değerlendirme, durum ve durum değişikliği ile risk analizi için sorumluluklar ve kriterler 

prosedürde belgelenmiştir. 
Responsibilities and criteria for selection, evaluation and re-evaluation, status and change of situation, and risk analysis 

are documented in the procedure. 
 
Değerlendirme kayıtları ve gerekli işlemler kalite kayıtları olarak tutulur. 
Evaluation records and necessary transactions are kept as quality records. 
 
HSF, müşteri tarafından tanımlanan kaynaklar da dahil olmak üzere, harici olarak sağlanan tüm süreçlerin, ürünlerin ve 

hizmetlerin uygunluğundan sorumludur. 
HSF is responsible for the suitability of all externally provided processes, products and services, including customer-

defined resources. 
 
HSF, gerektiğinde, müşteri tarafından belirlenmiş veya proses kaynakları da dahil olmak üzere onaylanmış harici 

sağlayıcıların (örn. özel prosesler) kullanılmasını sağlayacaktır. 
HSF will ensure the use of external suppliers (eg special processes) designated by the customer or approved, including 

process resources, as required. 
 
HSF, gerektiğinde süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin harici olarak sağlanması ve harici sağlayıcıların seçilmesi ve 

kullanılması ile ilişkili risklerin sağlanmasını sağlayacaktır. 
HSF will ensure that risks associated with the external provision of processes, products and services, and the selection 

and use of external providers, when necessary. 
 

HSF, gereksinimlerin karşılandığından emin olmak için harici sağlayıcıların doğrudan ve alt katman harici sağlayıcılarına 
uygun kontroller uygulamasını gerektirecektir. 

HSF will require external providers to implement controls that are appropriate for direct and substrate external vendors 
to ensure that requirements are met. 

 
Not Note: HSF tedarikçi değerlendirmelerini ERP Sistemi üzerinden bağlandığı şifre korumalı Tedarikçi Değerlendirme 

Portalında yapmaktadır. Her tedarikçi ayrı ayrı değerlendirilir ve her değerlendirme HSF veri bankasında muhafaza edilir. 
HSF makes its supplier evaluations on the password protected Supplier Evaluation Portal, to which it is connected through 
the ERP System. Each supplier is evaluated separately and each evaluation is stored in the HSF database. 
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Not Note: Tedarikçi firma geçmişinde herhangi bir sahte parça tedariği varsa bu firma ile kesinlikle çalışma sağlanmaz. 
If there is any counterfeit parts supply in the history of the supplier company, no work is provided with this company. 

 
HSF tedarikçilerini “Onaylı Tedarikçi”, “Onaysız Tedarikçi” ve “İptal Tedarikçi” olarak 3 grupta toplamaktadır. Hangi 

tedarikçinin onaylı tedarikçi, hangisinin onaysız tedarikçi ve hangisinin de iptal tedarikçi olarak sınıflandırıldığı Prosedür El 
Kitabında belirtilmiştir.  

HSF takes in group its suppliers into 3 groups as "Approved Supplier", "Non-Approved Supplier" and "Canceled 
Supplier". Which supplier is classified as an approved supplier, which is an unapproved supplier, and which is a canceled 
supplier, is stated in the Procedure Handbook. 

 
Tedarikçi değerlendirme yapılırken aşağıdaki konularda dikkate alınır While evaluating the supplier, the following issues 

are taken into account: 
ü Onay durumu kararına ilişkin süreci, sorumlulukları ve yetkileri, onay durumundaki değişiklikleri ve dış sağlayıcıların 

onay durumlarına bağlı olarak kontrollü kullanımına ilişkin koşulları tanımlamak Define the process, responsibilities, 
and authority for the approval status decision, changes of the approval status, and conditions for a controlled use 
of external providers depending on their approval status; 

ü Harici sağlayıcılarının onay durumunu (örneğin onaylı, onaysız, iptal) ve onay kapsamını (ör. ürün türü, işlem ailesi) 
içeren bir kaydını tutmak Maintain a register of its external providers that includes approval status (e.g., approved, 
conditional, disapproved) and the scope of the approval (e.g., product type, process family); 

ü Süreç, ürün ve hizmet uygunluğu ve zamanında teslimat performansı dahil olmak üzere harici sağlayıcı 
performansını periyodik olarak gözden geçirmek Periodically review external provider performance including 
process, product and service conformity, and on-time delivery performance; 

ü Gereksinimleri karşılamayan harici sağlayıcılarla uğraşırken alınması gereken önlemleri tanımlamak Define the 
necessary actions to take when dealing with external providers that do not meet requirements; 

ü Harici sağlayıcılar tarafından oluşturulan ve / veya saklanan dokümante edilmiş bilgilerin kontrol edilmesine ilişkin 
gereklilikleri tanımlayabilir Define the requirements for controlling documented information created by and/or 
retained by external providers. 

 
HSF, tedarikçilerden sağlanan ürünlerin ve hizmetlerin, müşteri gereksinimleri ve uluslararası havacılık gereksinimlerine 

uygun olduğundan emin olmak ister, bunu yaparken aşağıdaki koşullara uygun çalışabileceği tedarikçileri yetkilendirir HSF 
wants to ensure that the products and services provided by suppliers comply with customer requirements and international 
aviation requirements, while authorizing suppliers with whom it can operate in accordance with the following conditions: 

ü Dışarıdan sağlanan süreçlerin kalite yönetim sisteminin kontrolünde kalmasını sağlamak Ensure that externally 
provided processes remain within the control of its quality management system, 

ü Hem tedarikçiye uygulamak istediği kontrolleri hem de tedarikçiden sağlanan ürün ve hizmetlerin kontrollerini 
yapabilmek To be able to control both the controls it wants to apply to the supplier and the products and services 
provided by the supplier; 

ü HSF, harici sağlayıcı tarafından uygulanan kontrollerin etkinliğini, harici sağlanan süreçlerin, müşterinin ve geçerli 
yasal ve düzenleyici gereksinimlerin karşılanması için ürün ve hizmetlerin potansiyelini, harici sağlayıcı 
performansının periyodik gözden geçirmesinin sonuçlarını dikkate alır HSF takes into account the effectiveness of 
the controls implemented by the external provider, the potential of externally provided processes, the client and the 
potential of products and services to meet applicable legal and regulatory requirements, the results of periodic 
reviews of external provider performance. 

 
TEDARİKÇİLERDEN SAĞLANAN ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ SECURITY OF PRODUCTS 

AND SERVICES PROVIDED BY SUPPLIERS 
 
HSF tedarikçilerinden sağladığı ürün ve hizmetlerin güvenliğini Boeing A0436 Referans Numaralı “Boeing Tedarikçileri 

İçin Ürün Kalite Şartları Detay Parçalar ve Fonksiyonel Küçük Ekipmanlar” dökümanına göre yapmaktadır, bu kapsamda 
aşağıdaki faaliyetleri yürütür HSF carries out the security of the products and services provided by its suppliers according 
to the document “Product Quality Requirements for Sellers of Boeing Designed Detail Parts and Non-Functional Assembles” 
with reference number Boeing A0436, in this context, it carries out the following activities: 
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ü Satın alınan ürün, pozitif geri çağırma kapsamında serbest bırakılmadığı sürece, belirtilen gereksinimlere uygun 
olduğu doğrulanana kadar kullanılmaz veya işlenmez The purchased product is not used or processed until it is 
verified to meet the specified requirements, unless it is released under the positive recall procedure. 

ü Satın alınan ürünü doğrulamak için test raporları kullanılıyorsa, verilerin geçerli özellikleri karşılaması gerekir If test 
reports are used to verify the purchased product, the data must meet valid specifications. 

ü Dışarıdan sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin doğrulama faaliyetleri, HSF ve veya müşteri ve veya OEM 
(Orijinal Ürün Üretici) tarafından belirlenen risklere göre gerçekleştirilecektir. Bunlar, sahte parçalar da dahil olmak 
üzere yüksek uygunsuzluk riski olduğunda muayene veya periyodik testleri içermelidir Verification activities of 
externally provided processes, products and services will be carried out according to the risks identified by HSF 
and or the customer and or OEM. These should include inspection or periodic testing when there is a high risk of 
incompatibility, including counterfeit parts. 

 
Not Note: Tedarik zincirinin herhangi bir düzeyinde gerçekleştirilen müşteri doğrulama faaliyetleri, organizasyonun 

kabul edilebilir süreçler, ürünler ve hizmetler sağlama ve tüm gerekliliklere uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz 
Customer verification activities performed at any level of the supply chain does not absolve the organization of its 
responsibility to provide acceptable processes, products, and services and to comply with all requirements. 

 
Doğrulama faaliyetleri şunları içerebilir Verification activities may include: 
ü Harici sağlayıcıdan gelen süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğuna dair nesnel kanıtların incelenmesi (örn. 

Eşlik eden belgeler, uygunluk belgesi, test belgeleri, istatistiksel belgeler, süreç kontrol belgeleri, üretim süreci 
doğrulama sonuçları ve değişikliklerin değerlendirilmesi) bundan sonraki üretim süreci) Review of objective 
evidence of the conformity of the processes, products, and services from the external provider (e.g., accompanying 
documentation, certificate of conformity, test documentation, statistical documentation, process control 
documentation, results of production process verification and assessment of changes to the production process 
thereafter); 

ü Dış sağlayıcının tesisinde denetim Inspection and audit at the supplier facility; 
ü Gerekli belgelerin incelenmesi Review of the required documentation; 
ü Üretim parçası onay süreci verilerinin gözden geçirilmesi Review of production part approval process data; 
ü Ürünlerin incelenmesi veya teslim alındıktan sonra hizmetlerin doğrulanması Inspection of products or verification 

of services upon receipt; 
ü Harici sağlayıcıya ürün doğrulama delegasyonlarının gözden geçirilmesi Review of delegations of product 

verification to the external provider. 
ü Hammadde tedarikçileri için test raporları periyodik olarak doğrulanır test reports for raw material suppliers are 

periodically verified. 
 
HSF, satın alınan ürünün, gerekli tüm doğrulama faaliyetlerinin tamamlanmasını bekleyen üretim kullanımı için serbest 

bırakılması durumunda, daha sonra ürünün gereksinimleri karşılamadığı tespit edilirse iade ve değiştirme koşullarını da 
sipariş emirlerinde tanımlamıştır. 

HSF has also defined the return and replacement conditions in the order orders, if the purchased product is released 
for production use pending completion of all necessary verification activities, and later found that the product does not meet 
the requirements. 
 

Doğrulama faaliyetleri tedarikçiye devredildiğinde gereksinimler tanımlanır ve bir heyet kayıdı tutulur. 
When verification activities are transferred to the supplier, the requirements are identified and a committee record is 

kept. 
 
Tedarikçilerden sağlanan ürünleri doğrulamak için tedarikçilerden gelen test raporları kullanılmadan önce, HSF, test 

raporlarının ürünün gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için test raporlarındaki verileri kontrol eder ve kendi 
bünyesindeki tahribatlı ve tahribatsız test yöntemlerini kullanır.  

Before using test reports from suppliers to verify products supplied by suppliers, HSF checks data in test reports to 
verify that the test reports meet the requirements of the product and uses its own destructive and non-destructive testing 
methods. 
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HSF, müşteri tedarikçinin tesisinde doğrulama yapacaksa, doğrulama düzenlemeleri ve ürün serbest bırakma yöntemi 
satın alma bilgilerinde belirtilir.  

If HSF is to perform verification at the supplier's facility, the verification arrangements and the product release method 
are specified in the purchase information. 

 
HSF, harici olarak sağlanan ürün, gerekli tüm doğrulama faaliyetlerinin tamamlanması beklenirken üretim amaçlı olarak 

serbest bırakıldığında, daha sonra ürünün gereksinimleri karşılamadığı tespit edilirse geri çağırma ve değiştirmeye izin 
verecek şekilde tanımlamaktadır. 

HSF defines the externally supplied product to allow recall and replacement when released for production purposes 
while waiting for all required verification activities to be completed, and later if the product is found not to meet the 
requirements. 

 
Harici olarak sağlanan ürünleri doğrulamak için harici sağlayıcı test raporları kullanıldığında, HSF ürünün 

gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için test raporlarındaki verileri değerlendirir. 
When using external vendor test reports to validate externally supplied products, HSF evaluates the data in the test 

reports to verify that the product meets its requirements. 
 
Bir müşteri veya HSF hammaddeyi önemli bir operasyonel risk (örneğin kritik kalemler) olarak tanımladığında, HSF test 

raporlarının doğruluğunu doğrulamak için bir süreç uygulamaktadır. 
When a customer or HSF identifies the raw material as a major operational risk (eg critical items), HSF applies a process 

to verify the accuracy of the test reports. 
 
Dış kaynaklı süreçlerde tedarikçiler tarafından karşılanması ve sağlanması gereken tüm belge, sertifika ve diğer tüm 

HSF isterleri, sipariş emrinde sıralanmıştır ve aşağıdaki konular dikkate alınır All documents, certificates and all other HSF 
requests that must be met and provided by suppliers in outsourced processes are listed in the order order and the following 
issues are taken into consideration: 

ü Ürün, prosedürler, süreçler ve ekipmanların onaylanması için gereksinimler Requirements for approval of products, 
procedures, processes and equipment; 

ü Personelin kalifikasyonu için gereklilikler Requirements for the qualification of the staff; 
ü Kalite yönetim sistemi gereksinimleri Quality management system requirements; 
ü Çizim ve / veya teknik özellikler (veya diğer teknik veriler) ve uygulanabilir revizyon Drawing and / or technical 

specifications (or other technical data) and applicable revision; 
ü Ürün kabulü için, Tasarım, test, muayene, muayene ve ilgili talimatlar için gereklilikler Requirements for product 

acceptance, Design, testing, inspection, inspection and related instructions; 
ü Test örnekleri için gereksinimler, tasarım onayı, muayene / doğrulama, soruşturma veya denetim Requirements for 

test samples, design approval, inspection / verification, investigation or inspection; 
ü Uygunsuz ürünlerin belirlenmesi ve HSF'ye tedarikçi bildirimi için gereksinimler Requirements for identification of 

inappropriate products and supplier notification to HSF; 
ü HSF'yi üründeki ve / veya süreç tanımı ve gerektiğinde kuruluş onayı almak uygun olmayan ürün düzenlemesi, 

tedarikçinin akması için şartlar uygulanabilir gereksinimler Requirements applicable to the HSF product and / or 
process description and, when necessary, organization of the product, the requirements applicable to the flow of 
the supplier. 

 
Not Note: HSF, harici sağlayıcıyla iletişim kurmadan önce, tedarikçinin projeye ilişkin tüm gereksinimleri 

karşıladığından emin olmaktadır. Bu doğrultuda HSF, tedarikçilerine aşağıdakiler için gereksinimlerini bildirmektedir Before 
contacting the external provider, HSF ensures that the supplier meets all project related requirements. Accordingly, HSF 
informs its suppliers of its requirements for: 

ü İlgili teknik verilerin tanımlanması da dahil olmak üzere sağlanacak süreçler, ürünler ve hizmetler (örn. özellikler, 
çizimler, proses gereksinimleri, çalışma talimatları) Processes, products and services to be provided, including 
description of relevant technical data (eg features, drawings, process requirements, operating instructions); 

ü Yöntemler, süreçler ve ekipman için onayı istenir Approval is requested for the methods, processes and equipment; 
ü Kişilerin gerekli nitelikleri dahil olmak üzere yeterlilik Competence, including the necessary qualifications of 

individuals; 
ü Dış sağlayıcıların kuruluşla etkileşimleri External providers' interactions with the organization; 
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ü HSF tarafından uygulanacak harici sağlayıcıların performansının kontrolü ve izlenmesi Control and monitoring the 
performance of external providers to be implemented by HSF; 

ü HSF veya müşterisinin harici sağlayıcıların tesislerinde gerçekleştirmek istediği doğrulama veya doğrulama 
faaliyetleri Verification or verification activities that HSF or its client wishes to perform at the facilities of external 
providers; 

ü Tasarım ve geliştirme kontrolü Design and development control; 
ü Özel gereksinimler, kritik kalemler veya anahtar özellikler Special requirements, critical items or key features; 
ü Test, muayene ve doğrulama (üretim süreci doğrulaması dahil) Testing, inspection and verification (including 

production process verification); 
ü Ürün kabulü için istatistiksel tekniklerin kullanımı ve kuruluş tarafından kabul için ilgili talimatlar Use of statistical 

techniques for product acceptance and relevant instructions for acceptance by the organization; 
 

ÜRETIM SÜRECI VE KALITE KONTROL PRODUCTION PROCESS AND QUALITY CONTROL 
 
HSF, üretim ve hizmet sunumunu önceden belirlediği kontrollü koşullar Prosedür El Kitabı altında gerçekleştirmektedir. 

Kontrollü koşullar aşağıdakileri içermektedir HSF carries out its production and service provision under controlled conditions 
under the Procedure Handbook. Controlled conditions include the followings: 

ü Ürünün özelliklerini ve elde edilecek sonuçları açıklayan belge veya kayıtların bulunabilirliği Availability of 
documents or records describing the features of the product and the results to be obtained; 

ü İzleme ve ölçüm ekipmanının mevcudiyeti ve kullanımı Availability and use of monitoring and measuring equipment; 
ü Süreç veya çıktıların kontrolüne yönelik kriterlerin ve ürün ve hizmetler için kabul kriterlerinin karşılandığını 

doğrulamak için izleme ve ölçüm faaliyetlerinin uygun aşamalarda implantasyonu Implantation of monitoring and 
measurement activities at appropriate stages to verify that criteria for control of processes or outputs and 
acceptance criteria for products and services are met; 

ü Çalışma talimatlarının mevcudiyeti ve gerekli nitelikler dahil olmak üzere yetkili kişilerin atanması Appointment of 
authorized persons, including the availability of work instructions and necessary qualifications; 

ü Özel validasyon ve genel validasyon Special validation and general validation; 
ü İnsan hatasını önleme eylemlerinin uygulanması Implementing human error prevention actions; 
ü Tahliye ve teslim faaliyetlerinin uygulanması Implementation of evacuation and delivery activities; 
ü Üretim sırasında tüm ürünler için hesap verebilirlik (örn. Parça miktarları, ayrı siparişler, uygun olmayan ürün) 

Accountability for all products during production (eg part quantities, separate orders, unsuitable product); 
ü Tüm üretim ve muayene / doğrulama işlemlerinin planlandığı gibi veya başka bir şekilde belgelendiği ve 

yetkilendirildiği şekilde tamamlandığına dair kanıt Evidence that all production and inspection / verification 
processes are completed as planned or otherwise documented and authorized; 

ü Yabancı cisimlerin önlenmesi, tespiti ve uzaklaştırılması hükmü The provision of the prevention, detection and 
removal of foreign bodies; 

ü Ürün kalitesini etkilediği ölçüde su, basınçlı hava, elektrik ve kimyasal ürünler ile işçilik kriterlerinin en açık pratik 
şekilde (örn. Yazılı standartlar, temsili örnekler) öngörülmesi suretiyle izlenmesi ve kontrolü Monitoring and control 
of water, compressed air, electricity and chemical products and workmanship criteria in the most obvious practical 
way (eg written standards, representative examples), to the extent that they affect product quality; 

ü Daha sonraki üretim için piyasaya sürülen ürünlerin tanımlanması ve kaydedilmesi, ürünün ölçüm gereksinimlerini 
karşılamadığı tespit edilirse geri çağırma ve değiştirme işlemine izin vermek için gerekli ölçüm ve izleme 
faaliyetlerinin tamamlanmasını beklemektedir Identification and registration of products placed on the market for 
subsequent production awaits the completion of the necessary measurement and monitoring activities to allow 
recalls and replacements if it is found that the product does not meet the measurement requirements. 

 
HSF ayrıca aşağıdakileri de dikkate almaktadır HSF also takes into account the following, 
ü Üretim ekipmanı, araçları ve programları kullanımdan önce doğrulanır ve belgelendirilmiş prosedürlere göre 

periyodik olarak korunur ve denetlenir Production equipment, tools and programs are verified before use and are 
periodically protected and inspected according to documented procedures. 

ü Üretim kullanımından önce doğrulama, tasarım verilerine / spesifikasyonuna göre üretilen ilk ürünün 
doğrulanmasını içerir Verification prior to production use includes verification of the first product manufactured 
according to design data / specification. 
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ü Üretim ekipmanı veya depodaki takımlar için periyodik koruma / durum kontrolleri de dahil olmak üzere depolama 
gereksinimleri belirlenmiştir (Prosedür El Kitabı) Storage requirements are specified for production equipment or 
tools in the warehouse, including periodic preservation / condition checks (the Procedure Handbook). 

 
HSF, üretim sürecinin gereksinimleri karşılayan ürünler üretebilmesini sağlamak için üretim süreci doğrulama 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler risk değerlendirmeleri, kapasite çalışmaları, kapasite çalışmaları ve kontrol 
planlarını içerebilir. 

HSF carries out the production process verification activities to ensure that the production process can produce the 
products that meet the requirements. These activities may include risk assessments, capacity studies, capacity studies and 
control plans. 

 
YABANCI NESNE HASARLARI FOREIGN OBJECT DAMAGES (FOD) 
 
HSF bir üretici olarak AS9146 2017-04 (Yabancı Nesne Hasarını (FOD) Önleme Programı - Havacılık, Uzay ve 

Savunma Kuruluşları için Gereklilikler) Standardına bağlı olarak, uyguladığı tüm süreçler için yabancı nesne hasarı 
önleme kapsamında talimat oluşturmuştur. Bu talimat doğrultusunda yabancı nesne olarak her türlü süreç dışı araçlar, sarf 
malzemeleri, donanım, ürün koruyucu cihazlar, kişisel öğeler, ürün süreci atıkları, operasyon atıkları, çevresel kalıntıları 
Hasar Verici Nesne olarak kabul etmektedir.    

As a manufacturer, HSF has created instructions within the scope of foreign object damage prevention for all the 
processes it implements, in accordance with the AS9146 2017-04 (Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program 
- Requirements for Aerospace and Defense Organizations) Standard. In line with this instruction, all kinds of non-
process tools, consumables, equipment, product protective devices, personal items, product process wastes, operational 
wastes, environmental residues are considered as foreign objects as Damage Objects. 
 

HSF, FOD talimatı çercevesinde aşağıdaki tanımları kabul etmekte ve uygulamaktadır HSF accepts and applies the 
following definitions within the framework of the FOD instruction: 

 
ü Temiz Bırak Temiz Bul Clean As You Go, 
ü Yabancı Nesne Foreign Object, 
ü Yabancı Nesne Hasarı Foreign Object Damage, 
ü Potansiyel Yabancı Nesne Foreign Object Debris, 
 
FOD talimatı kapsamında HSF bünyesinde her alanın tanımlaması yapılmış ve risk durumu belirlenmiştir. Her alan için 

yetkili bir personel ve bu personele de çalışma alanı kapsamında gerekli eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler belirlenen alan 
risk durumuna bağlı olarak yazılı veya sözlü olabilir. 

In the scope of the FOD instruction, each area has been defined within HSF and the risk situation has been determined 
for all areas. An authorized personnel for each area is appointented and necessary trainings were given to these personnel 
within the scope of the work area. These trainings can be written or verbal depending on the risk situation of the determined 
area. 

 
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE İSTATİSTİKSEL KABUL STATISTICAL ACCEPTANCE IN THE PRODUCTION 

PROCESS 
 
Üretim kabiliyetleri ve ürün gereksinimleri kapsamında HSF üretim süreçleri için “kabul” kavramı aşağıdakiler için 

kullanılır In the scope of production capabilities and product requirements, the Approval definition in HSF production 
processes is used for: 

 
1. İlk Parça Onayı (FAI) First Article Inception (FAI), 
2. Mevcut Aşama Onayı ve Sonraki Aşamaya Geçiş Onayı Approval for Current Stage and Permission to Next Stage, 
3. Teslimat Öncesi Nihai Onay (AQL) Final Approval Before Delivery. 
 
Aksi belirtilmedikçe, HSF için kabul süreci “C=0” tanımına göre uygulanır. HSF, üretim süreçlerindeki tüm aşamaların 

ürün ve müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılamak için kalite kontrol süreçleri uygular. Kalite kontrol süreçleri proje teklif 
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aşamasını, ürün teknik çizimleri, ilk parça onayları ve ürün teslimatına kadar tüm aşamalarda ürün gereksinimlerinin tam ve 
açık kabulüne dayanır. 

Unless stated otherwise, the acceptance process for HSF is applied according to the definition of “C=0”. HSF 
implements quality control processes to fully meet the product and customer requirements of all stages in the production 
processes. Quality control processes are based on the full and explicit acceptance of product requirements at all stages 
from the quotation submitting stage to the product delivery permission (AQL) approvals including product technical drawing, 
first part approvals.  

 
HSF’de ürün kabul kriterlerini aşağıdaki standartlara bağlı olarak uygulamaktadır HSF carries out product acceptance 

criteria depends on the following standards: 
 
SAE AS9138 2018-01 – Havacılık Serisi, Kalite Yönetim Sistemi İstatistiksel Ürün Kabul Gereksinimleri Aerospace 

Series – Quality Management System Statistical Product Acceptance Requirements 
SAE ARP9013 2005-10 – İstatistiksel Ürün Kabul Gereksinimleri Statistical Product Acceptance Requirements 
SAE AS9102 Rev.B – Havacılık Sektörü İçin İlk Parça Onay First Article Inspection for Aerospace Industry 
ASQ/ANSI Z1.4 R2018 – Kabul İncelemeleri İçin Örnekleme Prosedürleri ve Tabloları Sampling Procedures and Tables 

for Inspection b Attributes 
ANQ/ANSI Z1.9 R2018 – Yüzde İçin Değişken Olmayan Numune Alma Prosedürleri ve Denetim Tabloları Sampling 

Procedures and Tables for Inspection by Variables for Percent Nonconforming  
 

KALİTE KONTROL İÇİN NUMUNE SECİMİ SELECTION OF THE SAMPLE FOR QUALITY CONTROL 
 
HSF numune secimi AS9138 2018-01 Standardına göre yürütmektedir, bu kapsamda numune secimi aksi belirtilmediği 

sürece Rastgele Numune Secimi yolu ile yapılmaktadır. Rastgele numune seçiminin en büyük katkısı, seçilen numunenin 
diğer ürünlerle eşit şansa sahip olması ve seçimi yapan kişinin kişisel değerlerine karşı tarafsız olmasıdır. Ayrıca, rastgele 
numune seçimi üretim süreçlerinin kabul sıradanlığını koruma eğilimini telafi eder. Rastgele numune secimi için en önemli 
nokta periyodik kontroller ile randomizasyon sürecinin doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirildiğini doğrulanmasıdır. 

HSF sample selection is carried out according to AS9138 2018-01 Standard, in this context, sample selection is made 
by Random Sample Selection unless otherwise stated. The biggest contribution of the random sample selection is that 
the selected sample has an equal chance with other products and is neutral towards the personal values of the person 
making the selection. Also, random sample selection compensates for the tendency to maintain acceptance ordinariness of 
production processes. The most important point for random sample selection is to verify that the randomization process is 
carried out correctly and effectively with periodic checks. 

 
Basit Rastgele Numune Secimi Simple Random Sample Selection 
 
HSF, rastgele numune secim metodunu uygularken, HSF ürüetim kabiliyetleri kapsamına en uygun olan Basit Rastgele 

Numune Secim yolunu kullanmaktadır. Basit rastgele numune secimi, üretim sürecindeki birimlerin tanımlanmasının zor 
olduğu durumlar için en uygun yöntem olarak kabul edilmiştir. Buna göre üretim esnasında her bir lot veya seri veya devam 
eden üretim sürecinde numune secimi önceki veya şu anki ayrımı yapılmaksızın kalite kontrol tarafından rastgele secilen 
numuneler üzerinden gerçekleştirilir. Burada en önemli nokta, kalite kontrolün numunenin düzensiz olarak ve hangi lottan 
veya seriden alındığının bir önemi olmadan bakılmasıdır.  

While HSF performs the random sample selection method, HSF uses the Simple Random Sample Selection method 
that best applicable the scope of its production capabilities. Simple random sample selection has been considered the most 
appropriate method for situations where it is difficult to identify units in the production process. Accordingly, during the 
production, the sample selection for each lot or series or in the ongoing production process is carried out on the samples 
randomly selected by the quality control, without making any distinction between the previous or the current one. The most 
important point here is that the quality control checks the sample irregularly and no matter which lot or batch it is taken from. 

 
İLK PARÇA ONAYI FIRST ARTICLE INSPECTION (FAI) 
 
HSF üretim sürecinde ilk parça onayı, üretim sürecine geçiş için temel ve ilk koşullar arasındadır. In the HSF 

production process, first article inspection is among the basic and first conditions for the transition to the 
production process. 
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HSF ilk parça onayını (FAI) SAE AS9102 Rev.B Havacılık Sektörü İçin İlk Parça Onayı Standardına göre 
yapmaktadır. HSF için FAI’nin birinci amacı üretim süreçlerinde uygulanan aşamaların doğruluğunun mühendislik ve 
tasarım gereksinimlerine göre karşılanıp karşılanmadığının kontrolüdür. FAI uygulaması HSF için her aşama öncesinde 
uygulanması zorunludur. FAI uygulamasının üretim aşamaları için aşağıdakileri sağlamaktadır: 

HSF conducts first article inspection (FAI) according to the SAE AS9102 Rev.B First Article Inspection for Aerospace 
Industry. The primary purpose of the FAI for HSF is to check whether the accuracy of the stages applied in the production 
processes are met according to the engineering and design requirements. FAI application is mandatory for HSF before 
each stage. For the production stages of the FAI application, it provides: 

ü Üretim aşamalarında, aşama öncesi ürün güvenliğini sağladığını, It provides product safety before the production 
stages, 

ü Aşama yürütücüsü veya tedarikçinin üretim süreç gereksinimlerini tam olarak anladığını, The stage manager or 
supplier fully understands the production process requirements, 

ü Üretim süreç aşaması için kesin ve net aşama doğrulama kanıtı, Precise and clear proof of stage verification for the 
production process stage, 

ü Üretim kaynaklı oluşabilecek tüm risklerin en aza indirilmesi, Minimizing all risks that may arise from production, 
ü Sürece bağlı oluşabilecek tüm zaman ve finansal kaybın önlenmesi, Preventing all time and financial loss that may 

occur due to the process, 
ü Ürün güvenliğine bağlı olarak müşteri memnuniyetinin korunması, Maintaining customer satisfaction based on 

product safety, 
ü Aynı ürün veya benzer üretim süreçleri için kanıta dayalı deneyim elde edilmesi. Obtaining evidence-based 

experience for the same product or similar manufacturing processes. 
 
FAI uygulamasında elde edilen tüm veriler HSF Üretim Aşama Onay Dökümanında saklanır. Bu veriler hem ürün 

güvenliği hem de ilerki uygulamalar için somut kanıt ve uygulama deneyimi olarak saklanmaktadır.  
All data obtained in the FAI application is stored in the HSF Production Stage Approval Document. These data are 

stored as concrete evidence and application experience for both product safety and future applications. 
 
HSF, üretim süreci doğrulamasının sonuçları ile ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir. 
HSF should retain documented information about the results of production process verification. 

 
HSF, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak gerektiğinde çıktıları tanımlamak için uygun araçları kullanmaktadır. 
HSF uses appropriate tools to identify outputs when it is necessary to ensure the suitability of products and services. 
 
HSF, ayrıca üretim ve hizmet sunumu boyunca izleme ve ölçüm gerekliliklerine ilişkin çıktıların durumunu 

belirlemektedir. 
HSF also determines the status of outputs regarding monitoring and measurement requirements throughout production 

and service delivery. 
 
KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ ACCEPTANCE QUALITY LIMIT (AQL) 
 
HSF, aksi belirtilmedikçe, aşağıda tanımlanan uluslararası ve OEM standartlarında belirtilen Kabul Edilebilir Kalite 

Seviyesi’ne bağlı olarak ürün kabulünü baz almaktadır ve AQL, HSF’nin ürün teslimatında uyguladığı ürün kabul kriteridir 
Unless otherwise stated, HSF is based on product acceptance based on the Quality Control Inspection Level (AQL) 
specified in the international and OEM standards defined below. AQL is the product acceptance criteria applied by HSF in 
product delivery: 

 
SAE AS9138 2018-01 ve SAE ARP9013’e göre According to SAE AS9138 2018-01 and SAE ARP9013; 
 
KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ (AQL): Üretimi tamamlanmış ürünün bir partisindeki kabul edilebilir uygun 

olmayan çıktının maksimum yüzdesi veya oranı tespitinde kabul örneklemesi için alınan tatmin edici örneklemdir. 
ACCEPTABLE QUALITY LEVEL (AQL): The maximum percentage or proportion of nonconforming units in a lot or 

batch that, for purposes of acceptance sampling, would be considered satisfactory as a process average. 
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KABUL ÖRNEKLEMESİ: Bir parti veya gruptan seçilen bir numunenin veya numunelerin sonuçlarına göre bir partiyi 
(veya ürün veya malzemenin diğer gruplandırmalarını) kabul edip etmeme kararlarının verildiği incelemedir. 

ACCEPTANCE SAMPLING: Inspection in which decisions are made to accept or not accept a lot (or other grouping of 
product or material) based on the results of a sample or samples selected from that lot or grouping. 
 

Not Note: Ayrıca HSF, burada yer alan numune alma gerekliliklerini, kusurlu parçaların bir müşteriye satılmasına izin 
verme şeklinde yorumlamamaktadır. Tedariği sağlanan tüm parçaların Satın Alma Siparişi, Mühendislik Çizimi ve / veya 
ürün tanımı gerekliliklerinin tüm gereksinimlerine %100 uygun olmasını kabul etmekte ve uygulamaktadır Further, HSF does 
not interpret the sampling requirements contained herein as allowing defective parts to be sold to a customer. It accepts 
and applies that all supplied parts comply with all requirements of the Purchase Order, Engineering Drawing and / or product 
description requirements. 

 
Müşteri sipariş emrinde Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL) tanımlanmamışsa, aşağıdaki seviyeler kullanılır ki bu 

seviyeleri SAE AS9138 2018-01, SAE ARP9013, ASQ/ANSI Z1.4 R2018 ve ANQ/ANSI Z1.9 R2018 belgelerine göre 
belirlemiştir If an Acceptable Quality Level (AQL) is not defined in the customer purchase order, the following levels are 
used, which are determined according to SAE AS9138 2018-01, SAE ARP9013, ASQ/ANSI Z1.4 R2018 and ANQ/ANSI 
Z1.9 R2018: 

● Kritik (Hayati) Ürün: Aksi belirtilmedikçe %100 muayene tayin edilecektir Critical Characteristics: 100% 
Inspection shall be assigned unless otherwise specified. 

● Major Ürün: Aksi belirtilmedikçe %0.65 AQL düzeyi atanmalıdır Major Characteristics: 0.65% AQL Level shall be 
assigned unless otherwise specified. 

● Minor Ürün: Aksi belirtilmedikçe %2.5 AQL düzeyi atanmalıdır Minor Characteristics: 2.5% AQL Level shall be 
assigned unless otherwise specified. 

 
MAKİNA İŞLEME PARÇALAR İÇİN FOR MACHINING PARTS 

ÜRÜN GRUBU 
PRODUCT FAMILY 

AQL SEVİYESİ 
AQL LEVEL 

Her ürün tipi için tolerans uyumu,  
Tolerance matching for each type product, %100 

Tolerans dahilinde et kalınlığı, Motor Parçaları için 
Wall thickness within tolerance, for Engine Parts %100 

Tolerans dahilinde et kalınlığı, İniş Takımı Parçaları için 
Wall thickness within tolerance, for Landing Gear Parts %100 

Her türlü motor parçası 
All type engine parts %100 

Her türlü iniş takımı parçası 
All type landing gear parts %100 

Toplam Tolerans Aralığını 0,004 inç veya daha küçük boyutlandıran 
Dimension Total Tolerance Range less than or equal to .004 inches %.65 

.010 inçten küçük yarıçaplar Toplam Tolerans Aralığı, 
Radii less than .010 inches Total Tolerance Range %.65 

Açı Toplam Tolerans Aralığı 1 derece veya daha az 
Angle Total Tolerance Range less than or equal to 1 degree %.65 

Dişli Parçalar için, Düz vida dişleri - hatve çapında toplam tolerans 
For the threaded products, Straight screw threads - total tolerance on pitch diameter %.65 

Dişli Parçalar için, AN ve MS ürünler için 
For the threaded products, for the AN and MS products %.65 

Yivler (tüm özellikler) 
Splines (all characteristics) %.65 

Dişliler (tüm özellikler) 
Gears (all characteristics) %.65 

Yüzey İşlem Pürüzlülüğü (Ra) 20 mikro inç veya daha az 
Surface Finish Roughness (Ra) less than or equal to 20 micro inches %.65 
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Yüzey İşlem Pürüzlülüğü (Ra) 32 mikro inçten az 
Surface Finish Roughness (Ra) less than 32 microinches %.65 

Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) 32 veya daha büyük mikro inç 
Surface Finish Roughness (Ra) greater than or equal to 32 microinches %.65 

İşlenmiş parçalar (Genel) 
Machined parts (General) %2.5 

AN & MS Satandardı dişli parçalar 
AN & MS Standard threated parts %2.5 

 
ÜRETİM MİKTARI – ÖRNEK SAYISI – KABUL İÇİN EN AZ DOĞRU ÜRÜN PRODUCTION AMOUNT – SAMPLE 

QTY – MINIMUM ACCEPTABLE ITEMS FOR ACCEPTANCE 
ÜRETİM 
MİKTARI 
(ADET) 

ÖRNEK 
SAYISI 

KRİTİK 
ÜRÜN 

KABUL İÇİN 
MİN. DOĞRU 

MAJOR 
ÜRÜN 

KABUL İÇİN 
MİN. DOĞRU 

MİNÖR 
ÜRÜN 

KABUL İÇİN 
MİN. DOĞRU 

PRODUCTION 
(EACH) 

SAMPL
E QTY 

CRITICA
L ITEMS 

MINIMUM 
ACCEPTANCE 

MAJOR 
ITEMS 

MINIMUM 
ACCEPTANCE 

MINOR 
ITEMS 

MINIMUM 
ACCEPTANCE 

2-8 8 100 8 0.65 7.948 2.5 7.8 

9-15  15 100 15 0.65 14.9025 2.5 14.625 

16-25  20 100 20 0.65 19.87 2.5 19.5 

26-50  20 100 20 0.65 19.87 2.5 19.5 

51-90  20 100 20 0.65 19.87 2.5 19.5 

91-150  32 100 32 0.65 31.792 2.5 31.2 

151-280  50 100 50 0.65 49.675 2.5 48.75 

281-500  80 100 80 0.65 79.48 2.5 78 

501-1200  125 100 125 0.65 124.1875 2.5 121.875 

1201-3200  200 100 200 0.65 198.7 2.5 195 

3201-10000  315 100 315 0.65 312.9525 2.5 307.125 

10000-35000  500 100 500 0.65 496.75 2.5 487.5 

35001-150000  800 100 800 0.65 794.8 2.5 780 

150001-500000  1250 100 1250 0.65 1241.875 2.5 1218.75 

500001 - 
FAZLA MORE 2000 100 2000 0.65 1987 2.5 1950 
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MUAYENE VE TEST DEGERLERI INSPECTION AND TEST VALUES 
Kalite Kontrol Muayene ve Test Çeşidi 

Inspection and Test Types for Quality Control AQL Örnek Sayısı 
Sample 

Kabul Sayısı 
Acceptance 

Her türlü görsel muayene kabul koşulu  
All kinds of visual inspection acceptance condition  %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü fiziksel muayene kabul koşulu  
All kinds of functional inspection acceptance condition  %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü kaynak noktası kabul koşulu  
All kinds of welding point acceptance condition  %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü manyetik parikül inceleme kabul koşulu  
All kinds of magnetic particle inspection acceptance condition %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü floresan penetran muayenesi inceleme kabul koşulu  
All kinds of fluorescent penetrant inspection acceptance condition %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü tahribatlı muayene süreci 
All kinds of destructive testing processes %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

Her türlü tahribatsız muayene süreci 
All kinds of non-destructive testing processes %100 100 ADET 

100 EACH 
100 ADET 
100 EACH 

 
HAMMADDE SERTLIK OLCUMU TOLERANS DEGERINE GORE HARDNESS OF RAW MATERIAL WITH THE 

VALUE OF TOLERANCE 
Minimum Gereksinim 

Minimum Requirements 
2.9 veya Daha Az 3.0 – 4.0 4.1 – 9.9 10 ve Üstü 

Muayene Seviyesi AQL Inspection Level AQL 
100Rb veya daha az 100Rb or less .65% .65% 2.5% 2.5% 

Rc15 - 27.9 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
Rc28 - 43.9 .65% .65% 2.5% 2.5% 
Rc44 - 47.9 .65% .65% .65% 2.5% 
Rc48 - 62.9 100% .65% .65% .65% 

Rc63 & Yukarsı  Rc63 & Up 100% 100% .65% .65% 
 

İZLENEBİLİRLİK TRACEABILITY 
 
HSF, Prosedür El Kitabına göre projenin tüm süreçleri proje referans no ile tanımlanır ve tüm süreç ERP sisteminde 

kayıt altında tutulur. 
HSF is defined with the project reference number during all the processes of the project according to the Procedure 

Handbook and the whole process is recorded in the ERP system. 
 
Referans No izlenebilirlik nedeniyle projeye ilişkin tüm süreçlerde aynı olması esas alınır, aynı proje için birden fazla 

referans no verilmemesi önem arz etmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa kusur kabul edilir ve proje hemen durdurulup, 
tüm süreç proje başlanğıçtaki referans no temel alınarak tekrar kodlandırılır. Bu konuda düzeltici talep oluşturulur ve bir 
daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.  

Due to the traceability of the Reference No is based on the same code in all processes related to the project, it is 
important that not to give more than one reference number for the same project. If such a situation is encountered, the 
defect is accepted, and the project is immediately stopped and the whole process is coded again based on the reference 
number at the beginning of the project. Corrective demands are created in this regard and all necessary precautions are 
taken to ensure that they do not happen again.  
 

Aşağıdaki konularda aynı referans no kullanılması esastır It is essential to use the same reference number in the 
following subjects: 

ü Proje Değerlendirme Formu Project Evaluation Form, 
ü Teklif Formu Quotation Form, 
ü HSF Sipariş Onayı HSF Sales Order, 
ü Teknik Çizim (CAD) Dökümanları Technical Drawing (CAD) Data, 
ü HSF Sipariş Emri Formu HSF Purchase Order, 
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ü Proforma Fatura Proforma Invoice, 
ü Sevk İrsaliyesi (Paket İçerik Formu) Packing Slip Form, 
ü CoC Dökümanı CoC Form, 
ü Ürün Etiketleri Product Labels, 
ü Proje kapsamında oluşturulan tüm görevlendirmeler All assigned tasks in the scope of the project, 
ü Proje kapsamında oluşturulan tüm düzeltici faaliyetler All corrective actions in the scope of the project. 
 
HSF üretim kabiliyetleri ve uzmanlık alanı olarak bağlayıcı ekipmanlar hava araçlarının birçok noktasında farklı materyal 

gereksinimlerine göre tasarlanır ve aşırı hassas olarak nitelendirilir. Bu nedenle bu ürünlerin izlenebilirliği hayati önem 
taşımaktadır. HSF hem de iç süreçleri ve hem de tedarikçi süreçlerinin tam ve eksiksiz tamamlandığını, kalite kontrollerinin 
yapıldığını ve ürün güvenliğinin sağlandığını garantilemek için tüm süreçleri ERP sisteminde kaydeder. 

As HSF manufacturing capabilities and expertise, the fasteners are designed according to different material 
requirements for many different points of aircraft and they are considered to be extremely sensitive. Therefore, the 
traceability of these products is vital. HSF records all processes in the ERP system to ensure that both internal processes 
and supplier processes are exact and complete, quality controls are carried out and product safety is ensured. 
 

MÜŞTERİYE AİT MALLAR GOODS OWNED BY THE CUSTOMER 
 
HSF, müşteri tarafından sağlanan her türlü bilgi ve ürünü, proje kontrolü veya ürün/bilgi kullanımı sırasında müşteri 

mülkiyetini de dikkate alarak uygular. 
HSF applies all kinds of information and products provided by the customer, taking into account the customer ownership 

during the project control or product / information use. 
 
HSF, Prosedür El Kitabında müşterilere ait mallarının tanımlanmasını, doğrulanmasını ve korunmasını ana hatlarıyla 

belirtmektedir. 
HSF outlines the identification, verification and protection of customers' goods in the Procedure Handbook. 
 
HSF, müşteriye ait malları farklı bir yerde depolar, etiketler ve proje sonuna kadar muhafaza eder. Bu koruma, 

tanımlama, taşıma, paketleme, depolama ve korumayı içerir. Koruma, bir ürünün kurucu parçaları için de geçerlidir. 
HSF stores the customer's goods in a separate location, labels and keeps them until the end of the project. This 

protection includes identification, transportation, packaging, storage and protection. Protection also applies to the 
constituent parts of a product. 

 
Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, hasar görürse veya kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse, bu durum 

müşteriye bildirilir ve kayıtlar tutulur. 
If any customer property is lost, damaged or found to be unsuitable for use, this is notified to the customer and records 

are kept. 
 

Not Note: Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyet ve tasarım, üretim ve / veya inceleme için kullanılan müşteri tarafından 
sağlanan veriler dahil kişisel verileri içerebilir Client ownership may include personal data, including intellectual property 
and customer-provided data used for design, production and / or review. 

Ürünün korunması ayrıca, ürün spesifikasyonlarına ve/veya ilgili düzenlemelere uygun olarak uygulanabilir olduğunda, 
aşağıdakileri de içerir Product protection also includes, where applicable, in accordance with product specifications and / or 
related regulations: 

ü Yabancı cisimlerin önlenmesi, tespiti ve uzaklaştırılması Prevention, detection, and removal of foreign objects; 
ü Hassas ürünler için özel kullanım Special handling and storage for sensitive products; 
ü Güvenlik uyarıları dahil işaretleme ve etiketleme Marking and labeling, including safety warnings and cautions; 
ü Raf ömrü kontrolü ve stok rotasyonu Shelf life control and stock rotation; 
ü Tehlikeli maddeler için özel kullanım Special handling and storage for hazardous materials. 
 
 
 
 
TESLİMAT SONRASI SÜREÇLER POST-DELIVERY PROCESSES 
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HSF, ürün ve hizmetlerle ilişkili teslimat sonrası faaliyetler için gereksinimleri kısmi olarak karşılamalıdır. Gerekli olan 

teslimat sonrası faaliyetlerin kapsamını belirlerken, HSF aşağıdakileri göz önünde bulundurmaktadır HSF should partially 
meet the requirements for post-delivery activities associated with products and services. When determining the scope of 
required post-delivery activities, HSF takes into account the following: 

 
Madde 8.5.5’e Göre Uygulanabilen ve Uygulanamayan Alt Maddeler 

Substances applicable and not applicable according to the Article 8.5.5. 
Alt Madde 

Substances 
Açıklama 

Description 
Uygulanabilir 

Applicable 
Uygulanamaz 
Not Applicable 

8.5.5 / A Yasal ve düzenleyici gereklilikler; 
Statutory and regulatory requirements; √  

8.5.5 / B 
Ürün ve hizmetleriyle ilişkili istenmeyen sonuçlar; 
The potential undesired consequences associated with its 
products and services; 

√  

8.5.5 / C 
Ürün ve hizmetlerinin niteliği, kullanımı ve kullanım ömrü; 
The nature, use, and intended lifetime of its products and 
services; 

√  

8.5.5 / D Müşteri gereksinimleri; 
Customer requirements √  

8.5.5 / E Müşteri geribildirimi; 
Customer Feedback; √  

8.5.5 / F 

Hizmet içi verilerin toplanması ve analizi (ör. performans, 
güvenilirlik, alınan dersler); 
Collection and analysis of in-service data (e.g., performance, 
reliability, lessons learned); 

√  

8.5.5 / G 

Ürün kullanımı, bakım, onarım ve revizyon ile ilgili teknik 
belgelerin kontrolü, güncellenmesi ve sağlanması; 
Control, updating, and provision of technical documentation 
relating to product use, maintenance, repair, and overhaul; 

 ∅ 

8.5.5 / H 

Kuruluşun dışında gerçekleştirilen işler için gerekli kontroller 
(örneğin, saha dışı çalışma); 
Controls required for work undertaken external to the 
organization (e.g., off-site work); 

 ∅ 

8.5.5 / I 

Ürün / müşteri desteği (örneğin kalite, teknik eğitim, garanti, 
bakım, parça değişim, kaynaklandırma, ürünü kaldırma); 
Product/customer support (e.g., queries, training, warranties, 
maintenance, replacement parts, resources, obsolescence). 

 ∅ 

 
DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLÜ CONTROL OF THE CHANGES 
 
HSF üretim süreçlerindeki değişiklikleri onaylamak için Prosedür El Kitabında “Konfigürasyon Yönetimi Başlığı” altında 

yetkili kişileri tanımlanmıştır. 
Authorized persons are defined under the "Configuration Management Title" in the Procedure Handbook to approve 

changes in HSF production processes.. 
 
HSF, bu prosedüre göre prosesleri, üretim ekipmanını, araçları ve yazılım programlarını etkileyen değişiklikleri kontrol 

eder ve belgeler. 
HSF checks and documents changes affecting processes, production equipment, tools and software programs 

according to this procedure. 
 
Üretim süreçlerindeki değişikliklerin sonuçları, ürün kalitesine olumsuz bir etki olmaksızın istenen etkinin elde edildiğini 

doğrulamak için değerlendirilir. 
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The results of changes in the production processes are evaluated to verify that the desired effect is achieved without a 
negative impact on product quality. 

 
Değişikliğe izin veren kişi(ler) de yapılan değişikliklerin gözden geçirilmesinin sonuçlarını ve gözden geçirmeden 

kaynaklanan gerekli işlemleri açıklayan dokümante edilmiş bilgiler saklanır. 
Documented information explaining the results of reviewing the changes made and the necessary actions arising from 

the review is stored in the person(s) permitting the change. 
 
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN NON-CONFIRMING OUTPUTS 
 
HSF, müşteri gereksinimlerine veya uluslararası standartlara veya kendi süreç işleyişlerine uymayan çıktıların 

istenmeyen kullanımlarını veya teslimatlarını önlemek için özel süreçler tanımlamıştır. HSF, uygun olmayan ürün bildirimini 
SAE AS9131 Rev.D Kalite Sistemleri Uygunsuzluk Belgeleri Standardına göre yapmaktadır. 

HSF has defined special processes to prevent unwanted uses or deliveries of outputs that do not comply with customer 
requirements or international standards or their own process operations. HSF makes the notification of non-conforming 
products in accordance with SAE AS9131 Rev.D Quality Systems Non-Conformity Documents Standard. 

 
“Uygun olmayan çıktılar” terimi, dahili olarak üretilen, harici bir sağlayıcıdan alınan veya bir müşteri tarafından 

tanımlanan uygun olmayan ürün veya hizmeti içerir. 
The term “nonconforming outputs” includes nonconforming product or service which are generated internally, 

received from an external provider, or identified by a customer. 
 
HSF, uygunsuzluğun niteliğine dayalı olarak uygun önlemleri alır. Bu, üretim esnasında, teslimatından sonra veya 

tedarikçi süreçlerini sırasında veya sonrasında tespit edilen uygunsuz ürünler ve hizmetler için geçerlidir. 
HSF takes appropriate measures based on the nature of the non-confirming. This applies to non-conforming products 

and services detected during production, after delivery or during or after supplier processes. 
 
HSF, varış yerine bakılmaksızın şüpheli uygun olmayan ürünün keşfinden itibaren 24 saat içinde tüm kullanıcıları 

bilgilendirmektedir. 
HSF informs all users within 24 hours of the discovery of the suspected non-conforming product, regardless of the 

destination. 
 
HSF, uygunsuzluk kontrol süreci, aşağıdakiler için hükümler de dahil olmak üzere belgelenmiş bilgi olarak muhafaza 

edilecektir HSF’s nonconformity control process shall be maintained as documented information including the provisions 
for: 

ü Uygunsuz çıktıların gözden geçirilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin sorumluluk ve yetkinin ve bu kararları alan 
kişileri onaylama sürecinin tanımlanması Defining the responsibility and authority for the review and disposition of 
nonconforming outputs and the process for approving persons making these decisions; 

ü Uygunsuzluğun diğer süreçler, ürünler veya hizmetler üzerindeki etkisini içermek için gerekli önlemleri almak Taking 
actions necessary to contain the effect of the nonconformity on other processes, products, or services; 

ü Teslim edilen ürün ve hizmetleri etkileyen uygunsuzlukların müşteriye ve ilgili ilgili taraflara zamanında rapor 
edilmesi Timely reporting of nonconformities affecting delivered products and services to the customer and to 
relevant interested parties; 

ü Teslimattan sonra tespit edilen uygun olmayan ürün ve hizmetler için etkilerine uygun düzeltici faaliyetlerin 
tanımlanması Defining corrective actions for nonconforming products and services detected after delivery, as 
appropriate to their impacts. 
 

HSF, uygun olmayan çıktılarla karşılaştığında aşağıdaki yollardan bir veya daha fazlasıyla ilgilenecektir When HSF 
encounters inappropriate outputs, it will deal with one or more of the following ways: 

ü Düzeltme Correction; 
ü Ürün ve hizmet sunumunun ayrılması, çevrelenmesi, iadesi veya askıya alınması Segregation, containment, return, 

or suspension of provision of products and services; 
ü Müşteriyi bilgilendirmek Informing the customer; 
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ü İlgili bir makam ve mümkünse müşteri tarafından imtiyaz altında kabul için izin alınması Obtaining authorization for 
acceptance under concession by a relevant authority and, when applicable, by the customer. 

 
Uygun olmayan ürünlerin kabulü için olduğu gibi kullanım veya onarımın ihracı yalnızca aşağıdaki şekilde uygulanır 

Dispositions of use-as-is or repair for the acceptance of nonconforming products shall only be implemented: 
ü Tasarımdan sorumlu kuruluşun yetkili bir temsilcisi veya tasarım kuruluşundan yetki verilmiş kişiler tarafından 

onaylandıktan sonra After approval by an authorized representative of the organization responsible for design or by 
persons having delegated authority from the design organization; 

ü Müşteri tarafından yetkilendirildikten sonra, uygunsuzluğun sözleşme şartlarından ayrılmasına neden olması 
halinde After authorization by the customer, if the nonconformity results in a departure from the contract 
requirements. 

 
Hurdaya elden çıkarılan ürün, fiziksel olarak kullanılamaz hale getirilinceye kadar dikkat çekecek ve kalıcı olarak 

işaretlenecek veya pozitif olarak kontrol edilecektir. 
Product dispositioned for scrap shall be conspicuously and permanently marked, or positively controlled, until physically 

rendered unusable. 
 
Sahte veya sahte olduğundan şüphelenilen parçalar, tedarik zincirine yeniden girilmesini önlemek için kontrol 

edilmelidir. 
Counterfeit, or suspect counterfeit, parts shall be controlled to prevent reentry into the supply chain. 

 
Uygun olmayan çıktılar düzeltildiğinde gereksinimlere uygunluk doğrulanmalıdır. 
Conformity to the requirements shall be verified when nonconforming outputs are corrected. 
 
Bildirim, etkilenen gerekli parçaları, müşteri ve / veya kuruluş parça numaralarını, miktarını ve teslim tarihlerini içeren 

uygunsuzluğun açık bir tanımını içerir. 
The notification includes a clear description of the nonconformity, including the required parts affected, customer and / 

or organization part numbers, quantity and delivery dates. 
 
Uygun olmayan ürünle ilgili kontroller ve ilgili sorumluluklar ve yetkiler Uygun Olmayan Ürün Kontrolü'nde (Prosedür El 

Kitabı) tanımlanmıştır. 
Inappropriate product controls and related responsibilities and powers are defined in the (Product Handbook). 
 
Uygun olmayan ürünlerin gözden geçirilmesi ve uygun olmayan ürünün bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluk Kalite 

Müdürü’ndedir. Kalite Müdürü, uygun olmayan ürünün bertaraf edilmesi kararını Üst Yönetimden izin alarak gerçekleştirir. 
Quality Manager is responsible for reviewing non-conforming products and disposing of non-conforming products. The 

Quality Manager makes the decision to dispose of the inappropriate product by obtaining the permission of the Senior 
Management. 

 
Bu süreç aşağıdakileri içerir This process includes: 
ü Uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için uygun eylem Appropriate action to eliminate non-compliance; 
ü Uygun olmayan malzemenin atılması Disposal of unsuitable material; 
ü Orijinal kullanımından önce malzemeyi kontrol etmek için harekete geçmek Take action to check the material before 

its original use; 
ü Teslimattan sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde uygun önlemlerin alınması Taking appropriate precautions 

when unsuitable product is detected after delivery; 
ü Diğer süreçler veya ürünler üzerindeki etkiyi içerecek önlemleri almak Taking measures to include the impact on 

other processes or products; 
ü Teslim edilen ürün ve hizmetleri etkileyen uygunsuzlukların müşteriye ve ilgili ilgili taraflara zamanında rapor 

edilmesi Timely reporting of non-conformities affecting the delivered products and services to the customer and 
relevant interested parties; 

ü Uygun olmayan çıktıların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi için sorumluluk ve yetki ve bu kararları alan kişileri 
onaylama sürecinin tanımlanması Defining the responsibility and authority to review and regulate inappropriate 
output and the process of approving those who make these decisions. 
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HSF, aşağıdakileri içeren belgelenmiş bilgileri saklamaktadır HSF keeps documented information, including: 
ü Uygunsuzluğu tanımlar Describes the nonconformity; 
ü Yapılan işlemleri açıklar Describes the actions taken; 
ü Elde edilen tavizleri açıklar Describes any concessions obtained; 
ü Uygunsuzluk konusunda eyleme karar verme yetkisini tanımlar Identifies the authority deciding the action in respect 

of the nonconformity. 
 
 

BÖLÜM 9 SECTION 9: 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION 

 
HSF, kalite yönetim sisteminin hangi yönlerinin izleneceğini belirler ve ölçer. HSF, kullanılacak yöntemleri belirler ve 

sürdürmek için kayıt yapar ve izleme ve ölçümden elde edilen sonuçların ne zaman analiz edileceği ve değerlendirileceği, 
bu Kalite El Kitabı ve prosedürler içinde yer almaktadır. 

HSF determines and measures which aspects of the quality management system to monitor. HSF identifies the methods 
to be used and records to maintain them, and when to analyze and evaluate the results from monitoring and measurement 
is included in this Quality Handbook and procedures. 

 
HSF izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmede şunları belirler HSF determines the following in monitoring, 

measurement, analysis and evaluation: 
ü Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerekir What needs to be monitored and measured; 
ü Geçerli sonuçlar elde etmek için gereken izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri The methods for 

monitoring, measurement, analysis, and evaluation needed to ensure valid results; 
ü İzleme ve ölçümün ne zaman yapılacağı When the monitoring and measuring shall be performed; 
ü İzleme ve ölçüm sonuçlarının ne zaman analiz edileceği ve değerlendirileceği When the results from monitoring 

and measurement shall be analyzed and evaluated. 
 
HSF, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini değerlendirir HSF, evaluates the performance and the 

effectiveness of the quality management system. 
 
HSF, sonuçların kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi saklar HSF keeps the appropriate documented 

information as evidence of the results. 
 
HSF tüm süreçlerini ERP Sistemi üzerinde entegre bir şekilde tasarlamıştır ve aşağıdaki linkler aracılığıyla 

yürütmektedir HSF has designed all its processes in an integrated manner on the ERP System and carries it out via the 
links below: 

 
ü ERP Sistemi ERP System: http://aeronautical.hsfsavunma.com/login  
ü Depo Stok Kontrol Warehouse Management: http://warehouse.hsfsavunma.com/Source/public/#!/login    
ü Kalibrasyon ve Makine Bakım Onarım Calibration and Maintenance: http://asset.hsfsavunma.com/login  
ü Çalışan Memnuniyet Anketi Employee Satisfaction: http://survey.hsfsavunma.com/  
ü Müşteri Memnuniyet Customer Satisfaction: http://customersatisfaction.hsfsavunma.com/ 
ü İç Tetkik Internal Audit: https://audits.hsfsavunma.com/  
ü 8D Kök Analiz 8D Route Cause: https://rootcause.hsfsavunma.com/  
ü Tedarikçi Değerlendirme Supplier Evaluation: https://suppliers.hsfsavunma.com/  
 
 
 
 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ CUSTOMER SATISFACTION 
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HSF müşteri ilişkileri ve memnuniyeti sürecini ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardına bağlı olarak 
yürütmektedir. 

HSF carries out its customer relations and satisfaction process in accordance with the ISO 10002 Customer 
Satisfaction Standard. 

 
Kalite yönetim sisteminin performans ölçümlerinden biri olarak HSF, müşteri gereksinimlerini yerine getirip 

getirmediğine ilişkin müşteri algısına ilişkin bilgileri izler. 
HSF monitors customers’ perceptions of the degree to which their needs and expectations have been fulfilled. 
 
HSF, bu bilgileri elde etme, izleme ve gözden geçirme yöntemlerini belirler ve uygular. Bu bilgileri edinme ve kullanma 

yöntemi Veri Analiz Prosedürü ve Müşteri Memnuniyeti 'de tanımlanmaktadır. 
HSF determines and implements the methods of obtaining, monitoring and reviewing this information. The method of 

obtaining and using this information is described in the Data Analysis Procedure and Customer Satisfaction. 
HSF, müşteri algılarını izleme örnekleri olarak müşteri anketlerini, teslim edilen ürün ve hizmetler hakkında müşteri 

geribildirimleri, müşterilerle toplantıları, pazar payı analizi, övgü ve garanti taleplerini kabul etmektedir. 
HSF accepts customer surveys as examples of customer perception monitoring, customer feedback about delivered 

products and services, meetings with customers, market share analysis, praise and warranty requests. 
 
HSF ayrıca müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi için izlenecek ve kullanılacak bilgiler arasında, ürün ve hizmet 

uygunluğu, zamanında teslimat performansı, müşteri şikayetleri ve düzeltici eylem taleplerini de kabul etmektedir. 
HSF also accepts product and service compliance, on-time delivery performance, customer complaints and corrective 

action requests among the information to be monitored and used to evaluate customer satisfaction. 
 
HSF, bu değerlendirmelerde tespit edilen eksikliklere yönelik müşteri memnuniyetini artırma planları geliştirmektedir ve 

sonuçların etkinliğini de değerlendirmektedir. 
HSF develops plans to increase customer satisfaction for the shortcomings identified in these evaluations and also 

evaluates the effectiveness of the results. 
 

ANALIZ VE DEĞERLENDIRME ANALYSIS AND EVALUATION 
 
HSF, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin 

nerede yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirler, toplar ve analiz eder. 
HSF identifies, collects and analyzes appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of the quality 

management system and to evaluate where the continuous improvement of the quality management system can be made. 
 
Bu verilerin belirlenmesi, toplanması ve analiz edilmesi süreci Prosedürü El Kitabı ile tanımlanmaktadır. 
The process of identifying, collecting and analyzing this data is defined by the Procedure Handbook. 
 
Uygun veriler, izleme ve ölçüm sonucunda ve diğer ilgili kaynaklardan üretilen verileri içerir. 
Appropriate data include data generated from monitoring and measurement results and from other relevant sources. 
 
Verilerin analizi aşağıdakilerle ilgili bilgiler sağlar Analysis of the data provides information on: 
ü Ürün ve hizmetlerin uygunluğu Conformity of products and services; 
ü Müşteri memnuniyet derecesi The degree of customer satisfaction; 
ü Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği The performance and effectiveness of the quality management 

system; 
ü Planlama etkili bir şekilde uygulanmışsa If planning has been implemented effectively; 
ü Riskleri ve fırsatları ele almak için alınan önlemlerin etkinliği The effectiveness of actions taken to address risks and 

opportunities; 
ü Harici sağlayıcıların performansı The performance of external providers; 
ü Kalite yönetim sisteminde iyileştirme ihtiyacı The need for improvements to the quality management system. 

 
İÇ DENETİM INTERNAL AUDIT 
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HSF, kalite yönetim sisteminin işleyişi ve ilgili süreçlerin önemini, değişiklikleri, uygulanan politikaların sonuçlarını ve 
yöntemlerini, güvenlik ve sorumlulukları, planlama gereksinimlerini ve raporlama verimliliklerini izlemek, ölçümlemek ve 
değerlendirmek için bir iç denetim süreci uygulamaktadır. HSF’de uygulanan denetim süreçleri AS9101 Rev.F Kalite 
Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Firmaları İçin Denetim Gereksinimleri Standardına bağlı olarak 
yürütülmektedir. 

HSF implements an internal audit process to monitor, measure and evaluate the functioning of the quality management 
system and the importance of related processes, changes, results and methods of applied policies, safety and 
responsibilities, planning requirements and reporting efficiencies. Audit process are performed within HSF are carried out 
depends on the AS9101 Rev.F Quality Management Systems – Audit Requirements for Aviation, Space and Defense 
Organizations Standard. 

 
Denetimin planlanması ve yürütülmesi ile sonuçların raporlanması ve sürdürülmesi için denetim kriterleri, kapsamı, 

sıklığı, yöntemleri, sorumlulukları ve gereklilikleri Prosedür El Kitabında tanımlanır ve belgelenir. 
Audit criteria, scope, frequency, methods, responsibilities and requirements are defined and documented in the 

Procedure Handbook for planning and executing the audit and reporting and maintaining the results. 
 
Uygulanan iç denetimlerden HSF’nin amaçladığı faydalar şu şekildedir The benefits aimed by HSF from the internal 

audits applied are as follows: 
ü HSF'nin kalite yönetim sistemi için kendi gerekliliklerine ve bu Uluslararası Standardın gerekliliklerine ve geçerli 

yasal ve düzenleyici kalite yönetim sistemi gereklilikleri de dahil olmak üzere HSF tarafından belirlenen kalite 
yönetim sistemi gerekliliklerine uygunluğunun denetlenmesi Audit of HSF's compliance with its own requirements 
for the quality management system and the requirements of this International Standard and the HSF quality 
management system requirements, including applicable legal and regulatory quality management system 
requirements; 

ü Kalite yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanır ve korunur The quality management system is effectively 
implemented and maintained; 

 
HSF’de iç denetim uygulanışı ve sonuçları ise şu şekildedir The implementation and results of internal audit in HSF are 

as follows: 
ü Denetim sürecinin tarafsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak için denetçileri seçer ve denetimler yapar Select auditors 

and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process; 
ü Denetimlerin sonuçlarının ilgili yönetime raporlanmasını sağlar Ensure that the results of the audits are reported to 

relevant management; 
ü Gereksiz gecikme olmaksızın uygun düzeltme ve düzeltici işlemleri yapar Take appropriate correction and 

corrective actions without undue delay; 
ü Denetim programının uygulanmasının ve denetim sonuçlarının kanıtı olarak belgelenmiş bilgileri saklar Retain 

documented information as evidence of the implementation of the audit program and the audit results. 
 

Denetlenen alandan sorumlu yönetim, tespit edilen uygunsuzlukları ve nedenlerini ortadan kaldırmak için gecikmeden 
önlem alınmasını sağlamaktan sorumludur. Takip faaliyetleri, alınan önlemlerin doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının 
raporlanmasını içerir. 

Management responsible for the area being audited is responsible for ensuring that prompt action is taken to eliminate 
detected nonconformities and causes. Follow-up activities include verifying the measures taken and reporting the 
verification results. 

 
YÖNETIMIN GÖZDEN GEÇIRMESI MANAGEMENT REVIEW 
 
HSF üst yönetimi, yönetim gözden geçirme toplantılarında Kalite Yönetim Sistemini yılda bir kez gözden geçirir. 
HSF top management reviews the Quality Management System once a year at management review meetings. 
 
Bu gözden geçirme, KYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini ve örgütün stratejik yönüne uyumunu 

değerlendirmektedir. 
This review assesses the suitability, adequacy and effectiveness of the QMS and its compliance with the strategic 

direction of the organization. 
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Her yönetim gözden geçirme toplantısı için kayıtlar tutulur. 
Records are kept for each management review meeting. 
 
Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakiler dikkate alınarak planlanacak ve yapılacaktır Management's review will be 

planned and made considering the following: 
ü Önceki yönetim gözden geçirmelerinden kaynaklanan eylemlerin durumu The status of actions from previous 

management reviews; 
ü Organizasyon bağlamında kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklikler Changes in external and internal issues that 

are relevant to the quality management system; 
ü KYS'nin değerlendirilmesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği 

hakkındaki bilgilerin gözden geçirilmesine dayanır Information on the performance and effectiveness of the quality 
management system, including trends in: 

● Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan geri bildirim Customer satisfaction and feedback from interested parties; 
● Kalite hedefinin ne ölçüde yerine getirildiği To what extent the quality target has been met; 
● Proses performansı ve ürün uygunluğu Process performance and product suitability; 
● Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler Non-conformities and corrective actions; 
● İzleme ve ölçüm sonuçları Monitoring and measurement results; 
● Denetim sonuçları Audit results; 
● Tedarikçilerin performansı Suppliers' performance; 
● Zamanında teslimat performansı On-time delivery performance; 
● Kaynakların yeterliliği Adequacy of resources; 
● Riskleri ve fırsatları ele almak için alınan önlemlerin etkinliği The effectiveness of the measures taken to address 

risks and opportunities; 
● Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek planlı değişiklikler Planned changes that may affect the quality management 

system; 
● İyileştirme için öneriler ve fırsatlar Suggestions and opportunities for improvement. 
 
HSF, gözden geçirme toplantıları sırasında, yönetim aşağıdaki konularla ilgili alınacak uygun önlemleri belirlemektedir 

During the HSF review meetings, management determines the appropriate measures to be taken regarding: 
ü İyileştirme fırsatları Improvement opportunities; 
ü Kalite yönetim sisteminin ve süreçlerinin etkinliğinin ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin iyileştirilmesi Improving the 

effectiveness of the quality management system and processes and the changes needed; 
ü Kaynak ihtiyaçları Resource needs; 
ü Risklerin tanımlanması Identification of risks. 
 
Toplantı sırasında alınan kararlar, atanan eylemler ve son tarihleri yönetimin gözden geçirme tutanaklarına kaydedilir 

The decisions taken, the actions taken and the deadlines during the meeting are recorded in the management review 
minutes. 
 
 

BÖLÜM 10 SECTION 10:  
GELİŞME IMPROVEMENT 

 
HSF, kalite politikası, kalite hedefleri, denetim sonuçları, veri analizi, istenmeyen etkileri azaltmak için düzeltici ve 

önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi yoluyla kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. 
HSF constantly improves the effectiveness of the quality management system through quality policy, quality objectives, 

audit results, data analysis, corrective and preventive actions to reduce undesired effects and management review. 
 
Yönetim, iyileştirme faaliyetlerinin uygulanmasını izler ve sonuçların etkinliğini değerlendirir. 
Management monitors the implementation of improvement activities and evaluates the effectiveness of the results. 
HSF, iyileştirme fırsatlarını belirler ve seçer ve müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak 

için gerekli eylemleri gerçekleştirir. 
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HSF identifies and selects improvement opportunities and takes the necessary actions to meet customer needs and 
increase customer satisfaction. 
 

Bunlar aşağıdakileri içermektedir These include: 
ü Gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri karşılamanın yanı sıra gereksinimleri karşılayacak ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesi In addition to meeting future needs and expectations, development of products and services to meet 
needs; 

ü İstenmeyen etkilerin düzeltilmesi, önlenmesi veya azaltılması Correction, prevention or reduction of undesirable 
effects; 

ü Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini artırmak To increase the performance and effectiveness of 
the quality management system. 

 
 
UYGUNSUZLUK VE DÜZELTICI FAALIYET NONCONFORMITY AND CORRECTIVE ACTION 
 
HSF, uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldırmak için harekete geçer. Benzer şekilde HSF, uygunsuzluk oluşmalarını 

önlemek için potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için önleyici önlemler alır. HSF’de bir uygunsuzluk 
yaşandığında süreç hemen durdurulur ve düzeltici faaliyet süreci başlatılır. Düzeltici faaliyet sürecinde kök neden analizi 
AS13000 (2014-05) Tedarikçiler İçin Problem Çözme Gereksinimleri (8D Problem Çözme) ve SAE ARP9136 (2016-
11) Kök Neden Analizi ve Problem Çözme (9S Metodoloji) Standardlarına bağlı olarak yürütülür. Durdurulan süreç ürün 
teslimatını etkiliyorsa müşteriye teslim süresi değişikliği bilgisi verilir. Müşteri kararına bağlı olarak süreç devamına karar 
verilir.  

HSF takes action to eliminate the cause of nonconformities. Similarly, HSF takes preventive measures to eliminate the 
causes of potential nonconformities to prevent nonconformities. When there is a nonconformity in HSF, the process is 
stopped immediately and the corrective action process is started. During the corrective action process, root cause analysis 
is carried out in accordance with AS13000 (2014-05) Problem Solving Requirements for Suppliers (8D Problem 
Solving) and SAE ARP9136 (2016-11) Root Cause Analysis and Problem Solving (9S Methodology) Standards. If the 
nonconfirmity process affects the product delivery, the customer is informed of the delivery time change. Depending on the 
customer's decision, the continuation of the process is decided. 

 
Şikayetlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bir uygunsuzluk meydana geldiğinde HSF When a nonconformity 

occurs, including any arising from complaints, HSF shall: 
ü Uygunsuzluğa nasıl tepki vereceği How to react to non-compliance: 
● Kontrol etmek ve düzeltmek için gereken eylemin belirlenmesi ve uygulanması Identify and implement the action 

required to check and correct; 
● Sonuç ile ilgilenmek Dealing with the result. 
ü Uygunsuzluğun neden (ler)ini ortadan kaldırmak için başka bir yerde tekrarlanmaması veya meydana gelmemesi 

için eylem ihtiyacını değerlendirir It evaluates the need for action so as not to repeat or occur elsewhere to eliminate 
the cause (s) of the nonconformity: 

● Uygunsuzluğun gözden geçirilmesi ve analizi Review and analysis of non-compliance; 
● Uygun olduğu şekilde insan faktörleriyle ilgili olanlar dahil uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi Determining 

the causes of nonconformities, including those related to human factors, as appropriate; 
● Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için eylem ihtiyacının değerlendirilmesi Assess the need for action 

to ensure that nonconformities are not repeated; 
● Alınan faaliyet sonuçlarının kayıtları Records of the activity results received; 
● Alınan düzeltici faaliyetin etkinliğinin gözden geçirilmesi Reviewing the effectiveness of the corrective action taken; 
● Gerekirse planlama sırasında belirlenen riskleri ve fırsatları güncellemek Updating the risks and opportunities 

identified during planning, if necessary; 
● Tedarikçinin uygunsuzluktan sorumlu olduğu tespit edildiğinde, bir tedarikçiye düzeltici önlem gerekliliğinin 

azaltılması Decreasing the need for corrective action to a supplier when it is determined that the supplier is 
responsible for non-compliance; 

● Zamanında ve / veya etkili düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmediği belirli faaliyetler Certain activities where timely 
and / or effective corrective actions are not carried out; 

● Uygun olmayan ilave ürünlerin tanımlanması Identification of unsuitable additional products. 
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HSF bünyesinde düzeltici faaliyete sebebiyet verebilecek durumlar aşağıdaki gibidir Situations that may cause 

corrective action within HSF are as follows: 
ü İç denetim uygunsuzlukları, Internal audit nonconformities, 
ü Eğitim sonuçları, Training results,  
ü Idari yönetim sonuçları, Administrative management results,  
ü Tedarikçi denetim sonuçları, Supplier audit results, 
ü İşgüvenliği uygunsuzlukları, Occupational safety incompatibilities, 
ü Personel iş gücü uygunsuzlukları, Personnel labor force incompatibilities, 
ü Müşteri kaynaklı uygunsuzluklar, Customer originated nonconformities, 
ü Proje kaynaklı uygunsuzluklar, Project based nonconformities, 
ü Kalite belgeleme uygunsuzlukları, Quality certification incompatibilities, 
ü Acil durum ve müçbr sebep sonuçları, Emergency situation and its cause and consequences, 
 
Sistematik olarak her birim her birime düzeltici faalyet açabilir. Tüm birimler bir Üst Birime düzeltici faalyet açabilir. 

Düzeltici faalyet açılması kişisel olarak algılanmamalı, birimi iyileştirici bir çalışma olarak görülmelidir. Uygunsuzluk tanımı 
net olmalıdır. Yanında objektif delilleri ile birlikte yazılmalıdır. 

Systematically, each unit can take corrective action to each unit. All units can initiate corrective action by a Superior 
Unit. Opening of corrective action should not be perceived personally, it should be seen as a work to improve the unit. The 
definition of nonconformity should be clear. It should be written with objective evidence. 

 
KÖK NEDEN ROOT CAUSE 
 
HSF, ister iç kaynaklı isterse dış kaynaklı olsun tüm uygunsuzluklar ve veya problemler için mutlaka Kök Neden 

araştırması yapar. Problemlerin çözümü AS13000 Standardına uygun olarak 8D yöntemi kullanılarak aşağıdaki yollar 
izlenerek yapılır HSF definitely conducts Root Cause research for all non-conformities and or problems, whether internal or 
external. Solving the problems is done by using the 8D method in accordance with the AS13000 Standard, following the 
following ways: 

 
ü Problemin Kök Nedeni belirlenir (8D Yöntemi) The root cause of the problem is determined (8D Method),  
ü Kök Neden Analiz Eylem ve Hareket Planı oluşturulur Root Cause Analysis Action and Action Plan is created,  
ü Kök Neden Analizine bağlı olarak eylem oluşturulur Action is created based on Root Cause Analysis. 
 
HSF uygunsuzluğa bağlı olarak belirlenen kök nedene karşı 2 yol izlemektedir: HSF follows 2 ways against the root 

cause determined depending on the non-conformity: 
ü Geçici Faaliyet Temporary Activity: Geçici faaliyetler hatanın/uygunsuzluğun o andaki etkisini azaltmak için yapılan 

acil faaliyetlerdir Temporary activities are urgent activities carried out to reduce the impact of the error / 
nonconformity at that moment. 

ü Kalıcı Faaliyet Permanent Activity: Kalıcı faaliyetler ise; hatanın kök nedeninin ortadan kaldırılması ve hatanın 
ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerdir Permanent activities are; activities aimed at eliminating the root cause 
of the error and eliminating the error. 

 
AYNI HATA / UYGUNSUZLUK TEKRARLIYOR İSE IF THE SAME FAILURE / INCOMPATIBILITY IS RECURSED; 
1. BULUNAN KÖK NEDEN HATALI OLABİLİR THE ROUTE CAUSE MAY BE DEFECTIVE. 
2. KÖK NEDENİ DOĞRU YAPILAN AKSİYON HATALI OLABİLİR ROOT WHY CORRECTLY DONE ACTION MAY 

BE DEFECTIVE.  
3. HEM KÖK NEDEN HEM DE YAPILAN AKSİYON HATALI OLABİLİR BOTH THE ROOT AND THE ACTION DONE 

MAY BE DEFECTIVE. 
 

AMAÇ; AYNI HATANIN TEKRAR YAŞANMAMASI YAŞANAN HATADAN DERS ALINMASI VE YAPILAN 
AKSİYONLARIN BENZER PROSESLERE YANSITILMASIDIR. 

GOAL; DOING THE SAME ERROR AGAIN IS TAKING THE LESSON FROM THE EXPERIENCED ERROR AND 
REFLECTING THE ACTIONS MADE TO SIMILAR PROCESSES. 
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BÖLÜM 11 SECTION 11: 

DİĞER OTHER 
 
HSF KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞİNDE KULLANILAN WEBSAYFASI LİNKLERİ 
WEBSITE LINKS USED IN THE OPERATION OF HSF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 
ü HSF Web Sayfası HSF Website: https://hsfsavunma.com/  
ü ERP Sistemi ERP System: http://aeronautical.hsfsavunma.com/login  
ü Depo Stok Kontrol Warehouse Management: http://warehouse.hsfsavunma.com/Source/public/#!/login    
ü Kalibrasyon ve Makine Bakım Onarım Calibration and Maintenance: http://asset.hsfsavunma.com/login  
ü Bilgi Edinme Portal Knowledgebase Portal: http://knowledgebase.hsfsavunma.com/dashboard/login/  
ü Çalışan Memnuniyet Anketi Employee Satisfaction: http://survey.hsfsavunma.com/  
ü İç Tetkik Internal Audit: https://audits.hsfsavunma.com/  
ü 8D Kök Analiz 8D Route Cause: https://rootcause.hsfsavunma.com/  
ü Tedarikçi Değerlendirme Supplier Evaluation: https://suppliers.hsfsavunma.com/  
ü Müşteri Memnuniyet Customer Satisfaction: http://customersatisfaction.hsfsavunma.com/  
ü Canlı Video Toplantı Live Video Call Meeting: https://meetingpoint.loranaero.com/  

 
HSF KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞİNDE KULLANILAN FORMLAR VE FORM FORMATLARI 
FORMS AND FORM FORMATS USED IN THE OPERATION OF HSF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 

FORM ADI 
FORM NAME FORM NO 

FORM 
TARİHİ 

ISSUE DATE 

SON 
REV. 
LAST 
REV. 

SON REV. 
TARİHİ 

LAST REV. 
DATE 

KALDIRI
LAN 
REV. 

CANCE
LED 
REV. 

FORM UYGULAMA YERİ 
WORKING PLATFORM OF THE 

FORM 

ERP ERP 
EXCEL 

HARİCİ 
EXTERN

AL 
MUSTERI MEMNUNIYET ANKETI  
CUSTOMER SATISFACTION 
SURVEY 

HSF_ASF_0
01 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

TEKLIF DEGERLENDIRME FORMU 
BID EVALUATION FORM 

HSF_ASF_0
02 10.01.2019 02 11.02.2021 01  X  

TEKNIK CIZIM 
TECHNICAL DRAWING 

HSF_ASF_0
03 11.02.2021 00 - -    

TEKLIF FORMU  
QUOTATION 

HSF_ASF_0
04 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

SIPARIS ONAYI 
ORDER ACKNOWLEDGEMENT 

HSF_ASF_0
05 10.01.2019 01 11.02.2021 00 X   

PROJE RAPORU  
PROJECT REPORT 

HSF_ASF_0
06 11.02.2021 00 - - X   

SIPARIS EMRI  
PURCHASE ORDER 

HSF_ASF_0
07 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

OPERATOR IS EMRI 
OPERATOR WORK ORDER 

HSF_ASF_0
08 10.012019 02 11.02.2021 01   X 

OLCUM KONTROL FORMU 
QUALITY CONTROL FORM 

HSF_ASF_0
09 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

UYGUN OLMAYAN URUN FORMU 
NON-CONFORMING OUTPUT 
FORM 

HSF_ASF_0
10 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

SON MUAYENE KONTROL 
FINAL QUALITY CONTROL FORM 

HSF_ASF_0
11 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

TESLIMAT FISI (IRSALIYE) 
DELIVERY NOTE 

HSF_ASF_0
12 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

URUN TESLIM TUTANAGI 
PRODUCT DELIVERY RECORD 

HSF_ASF_0
13 11.02.2021 00 - - X   
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DEPO STOK RAPORU  
INVENTORY REPORT 

HSF_ASF_0
14 11.02.2021 00 - - X   

GOREV RAPORU 
TASK REPORT 

HSF_ASF_0
15 11.02.2021 00 - - X   

8D KOK NEDEN ANALIZ FORMU 
8D ROOT CAUSE ANALYS FORM 

HSF_ASF_0
16 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

FMEA 
FMEA 

HSF_ASF_0
17 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

ATAMA YAZISI 
APPOINTMENT LETTER 

HSF_ASF_0
18 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

YILLIK BUTCE PLANI 
ANNUAL BUDGET PLAN 

HSF_ASF_0
19 10.01.2019 02 11.02.2021 01  X  

EGITIM TALEP FORMU 
TRAINING REQUEST FORM 

HSF_ASF_0
20 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

EGITIM KATILIM BELGESI  
TRAINING PARTICIPATION 
CERTIFICATE 

HSF_ASF_0
21 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

OLAY TESPIT TUTANAGI 
EVENT DETECTION RECORD 

HSF_ASF_0
22 07.10.2020 01 11.02.2021 00 X   

KALITE KONTROL FORMU 
QUALITY CONTROL FORM 

HSF_ASF_0
23 10.01.20219 02 11.02.2021 01   X 

KALIBRASYON DOGRULAMA 
FORMU CALIBRATION 
CORRECTION 

HSF_ASF_0
24 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

MAKINA LISTESI  
MACHINE PARK 

HSF_ASF_0
25 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

CAD-CAM REVIZYON CIZELGESI 
CAD-CAM REVISION TABLE 

HSF_ASF_0
26 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

GUNLUK TAKIM GIRIS CIKIS 
TAKIP FORMU  
DAILY TOOL RECORD FORM 

HSF_ASF_0
27 07.10.2020 01 11.02.2021 00   X 

GUNLUK HAMMADDE GIRIS CIKIS 
TAKIP FORMU  
DAILY RAW MATERIAL RECORD 
FORM 

HSF_ASF_0
28 07.10.2020 01 11.02.2021 00   X 

TEDARIKCI DEGERLENDIRME 
FORMU 
SUPPLIER EVALUATION FORM 

HSF_ASF_0
29 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

IC TETKIK FORMU  
INTERNAL AUDIT FORM 

HSF_ASF_0
30 10.01.2019 02 11.02.2021 01 X   

GUNLUK TEMIZLIK CIZELGESI  
DAILY CLEANING TABLE 

HSF_ASF_0
31 10.01.2029 02 11.02.2021 01   X 

IS BASVURU FORMU 
JOB APPLICATION 

HSF_ASF_0
32 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

SUREC PERFORMANS TABLOSU  
PROCESS PERFORMANCE TABLE 

HSF_ASF_0
33 10.01.2019 02 11.02.2021 01  X  

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
PLAN 

HSF_ASF_0
34 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

MUHUR LISTESI  
SEAL TABLE 

HSF_ASF_0
35 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
DOKUMAN LISTESI  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
DOC. LIST 

HSF_ASF_0
36 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

REVIZYON CIZELGESI 
REVISION TABLE 

HSF_ASF_0
37 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

YAZILIM PROGRAMLARI TAKIP 
FORMU 
SOFTWARE CONTROL FORM 

HSF_ASF_0
38 10.01.2019 02 11.02.2021 01  X  
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DOKUMAN DAGITIM FORMU 
DOCUMENT DISTRIBUTION FORM 

HSF_ASF_0
39 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

KONFIGURASYON YONETIM 
PLANI  
CONFIGURATION MANAGEMENT 
PLAN 

HSF_ASF_0
40 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

YETKI CIZELGESI  
POWER TABLE 

HSF_ASF_0
41 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

VEKALET TABLOSU 
ATTORNEY TABLE 

HSF_ASF_0
42 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

MALZEME KARTI  
MATERIAL IDENTIFICATION 
LABEL 

HSF_ASF_0
43 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

OMURLU URUN ETIKETI  
LIFE PRODUCT IDENTIFICATION 
LABEL 

HSF_ASF_0
44 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

RED PARCA ETIKETI 
REJECTED PART LABEL 

HSF_ASF_0
45 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

HURDA ETIKETI 
SCRAP LABEL 

HSF_ASF_0
46 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

GIRDI KONTROL ETIKETI 
INVENTORY RECEIVING LABEL 

HSF_ASF_0
47 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

TEHLIKELI PATLAYICI VE 
PARLAYICI MADDE ETIKETI 
DANGEROUS EXPLOSIVE AND 
FLAMMABLE MATERIAL LABEL 

HSF_ASF_0
48 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

“KULLANMAYIN” ETIKETI 
“DO NOT USE” LABEL 

HSF_ASF_0
49 07.10.2020 01 11.02.2021 00   X 

REFAKAT KARTI 
MATERIAL WAITING CARD 

HSF_ASF_0
50 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

YETKI KARTI 
POWER LABEL 

HSF_ASF_0
51 10.01.2019 02 11.02.2021 01   X 

HASAR BAKIM RAPORU 
MAINTENANCE CALL REPORT 

HSF_ASF_0
52 11.02.2021 02 - - X   

PERIYODIK BAKIM RAPORU 
PERIODIC MAINTENANCE 
REPORT 

HSF_ASF_0
53 11.02.2021 00 - - X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm hakları HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti.’ye aittir.  
All rights reserved by HSF Savunma Havacılık Ltd. Sti. 


