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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı; belgelendirme başvurularının alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi 
için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 

2. TANIMLAR 

Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından atanan komitedir. IQNORM tarafından 
belgelendirmesi yapılacak müşteri kuruluşların tetkiklerine ait raporları değerlendirerek belgelendirme 
ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir. 

Şikâyet ve İtiraz Komitesi: Sistem belgelendirme ve muayene faaliyetleri ile ilgili diğer taraflardan 
gelen itirazları ve şikayetleri tarafsız bir şekilde değerlendirerek karara bağlamaya yetkili komitedir. 

Uygunsuzluk: Yönetim Sistemi şartlarından bir tanesinin veya daha fazlasının eksikliği veya 

uygulanamaması veya sürdürülememesi veya mevcut objektif kanıtlara göre kuruluşun sağlayacağı 

kalite konusunda önemli oranda şüphe doğuran durum. 

Majör (Büyük) Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin istenen sonuçlara erişim kabiliyetini etkileyen 

uygunsuzluk. Aşağıdaki durumlarda uygunsuzluklar büyük olarak sınıflandırılabilir; 

• Mevcut etkin proses kontrolü üzerinde (veya ürün/proseslerin belli şartları karşılamalarında) 

önemli bir şüphe varsa, 

• Aynı bir standart şartı veya aynı hususla ilgili belli sayıda küçük uygunsuzluğun tespit edilmesi 

ve bunun sistematik bir hatayı işaret etmesi. 

Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin istenen sonuçlara erişim kabiliyetini etkilemeyen 

uygunsuzluk. 

Gözlemler: Tetkik ekibinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas 

Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir. 

Birleşik tetkik: Bir müşterinin iki veya daha fazla yönetim sistemi standardının şartlarına göre birlikte 

tetkik edildiği tetkiktir. 

Entegre tetkik: Bir müşterinin iki veya daha fazla yönetim sistemi standardı şartlarının tek bir yönetim 

sistemi içine entegre edilmiş uygulamasının, bir standarttan daha fazlasına göre yapıldığı tetkiktir. 

Ortak tetkik: Tek bir müşterinin tetkikinin, iki veya daha fazla belgelendirme kuruluşu tarafından birlikte 

yapıldığı tetkiktir. 

Tetkik Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standarda 
göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, IQNORM tetkik görevlileri arasından seçilen, IQNORM 
çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir.  

Kritik Kod: Tetkik ekibinin teknik açıdan daha yüksek yeterliliğe sahip olması, daha yüksek dikkat ve 
gayret göstermesi gereken koddur. 

 

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR 

FR.217 Belgelendirme Başvuru Formu 

FR.218 Başvuru Gözden Geçirme Formu  

FR.256 Belgelendirme Değişiklik Formu 

FR.221 Belgelendirme Teklif/Sözleşmesi  

FR.222 Denetim Programı 
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FR.223 Denetim Planı 

FR.224 Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu  

FR.225 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu 

FR.230 Uygunsuzluk Bildirim Formu 

FR.233 Değerlendirme ve Karar Formu 

FR.234 Gözetim Denetimi Bildirim Formu 

FR.235 Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu 

FR.250 ISO 22000:2005 Aşama 1 Denetim Raporu  

FR.251 ISO 22000:2005 Denetim Raporu 

FR.269 ISO 22000:2018 Aşama 1 Denetim Raporu  

FR.270 ISO 22000:2018 Denetim Raporu 

FR.271 ISO 9001:2015&14001:2015&45001:2018 Entegre Aşama 1 Denetim Raporu  

FR.272 ISO 9001:2015&14001:2015&45001:2018 Entegre Denetim Raporu 

FR.252 ISO 27001:2013 Aşama 1 Denetim Raporu  

FR.253 ISO 27001:2013 Denetim Raporu 

FR.285 ISO 50001:2018 Aşama 1 Tetkik Raporu  

FR.286 ISO 50001:2018 Tetkik Raporu 

FR.289 ISO 27001&27701 Aşama 1 Denetim Raporu  

FR.290 ISO 27001&27701 Denetim Raporu 

TB.204 Belgelendirilmiş Kuruluşlar Veri Tabanı 

PR.203 Tetkik Prosedürü 

PR.204 Belgelendirmenin Askıya alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü 

PR.209 Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi Uygulama Prosedürü 

PR.211 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Prosedürü 

TL.201 Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı  

ISO/IEC 17021-1 

ISO/IEC 17021-2 

ISO/IEC 17021-3 

ISO/IEC TS 17021-10 

TÜRKAK R40.01 

TÜRKAK R40.02 

TÜRKAK R40.05 

TÜRKAK R40.12 

MD1, MD2, MD4, MD5, MD11, MD22 

EA-7-04 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 22000 

ISO 45001 

ISO 50001 
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ISO 27001 

ISO 27701 

ISO/TS 22003 

ISO/IEC 27006 

ISO/IEC TS 27006-2 

TS ISO 50003 

 

4. UYGULAMA 

4.1. Belgelendirme Başvurusu 

4.1.1. Başvuruların Alınması 

Belgelendirme için başvurular, Belgelendirme Başvuru Formu ve ilgili ekleri ile şahsen veya elektronik 
ortamda (faks, e-mail veya IQNORM web sitesi üzerinden) alınır.  

IQNORM, aşağıdaki hususları sağlamak için gerekli bilgiyi başvuran müşteri kuruluşun yetkili 
temsilcisinden talep etmektedir: 

a) İstenen belgelendirme kapsamı, 

b) Başvuru yapan müşteri kuruluşla ilgili detaylı bilgi; kuruluşun adı, saha adresleri, prosesleri ve 
operasyonları, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili yasal yükümlülükler, 

c) Şartlara uygunluğu etkileyecek kuruluş tarafından kullanılan kuruluş dışında yaptırılan proseslere 
ilişkin bilgi, 

d) Başvuran kuruluşun belgelendirme istediği standartlar veya diğer şartlar, 

e) Belgelendirme istenen yönetim sistemleri için danışmanlık alınıp alınmadığı, alındı ise kimden 
alındığı. 

4.1.2. Başvuruların Gözden Geçirilmesi  

Belgelendirme başvuruları, Planlama Sorumlusunda toplanır. Planlama Sorumlusu, Belgelendirme 
Başvuru Formunu, gözden geçirmesi amacı ile Belgelendirme Müdürüne iletir. 

Belgelendirme Müdürü, başvurunun gözden geçirilmesi aşamasında, başvuru yapılan teknik alan 
yeterliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Belgelendirme Personeli Yetkinlik Matrisinde belirlenmiş 
olan kriterleri dikkate alır. 

Belgelendirme başvurularının kabul edilmesi için, yönetim sistemlerinin asgari olarak 2 ay uygulanmış 
olması gerekmektedir. Belgelendirme Müdürü, ilgili kuruluşun başvurusunu, yönetim sistemlerinin 
uygulama süresi ve aşağıdakileri sağlamak üzere, Başvuru Gözden Geçirme Formu doğrultusunda 
gözden geçirir ve uygunsa onaylar: 

a) Başvuru yapan müşteri kuruluşun yönetim sistemi hakkındaki bilginin bir tetkik programı geliştirmek 
için yeterli olduğu, 

b) IQNORM ile başvuru yapan müşteri kuruluş arasındaki bilinen herhangi bir anlayış farkının 
giderilmesi, 

c) IQNORM’un belgelendirme faaliyetini gerçekleştirme yetkinliği ve yeteneğine sahip olması 
(Akredite belgelendirme taleplerinde kuruluşun EA/NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanı, başvuru 
yapılan kapsamda Tetkikçi ve Teknik Uzman kapasitesi gibi), 

d) Belgelendirilmesi istenen kapsam, başvuru yapan müşteri kuruluşun operasyonlarının yapıldığı 
saha/lar tetkiklerini gerçekleştirmek için gerekli olan süre ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen 
diğer hususların (Dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler vb.) her birinin dikkate alınması 
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Bu gözden geçirme sırasında, eğer kuruluşun EA/NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanına uygun tetkikçi, 
teknik uzman veya belgelendirme kararında görev alacak personel mevcut değilse, bu personel ve 
sahip olmaları gereken yeterlilik, Başvuru Gözden Geçirme Formunda belirtilerek temini sağlanır.  

Tetkik süresi, başvuru formları üzerinden, planlama sorumlusu tarafından, Planlama formu ile 

hesaplanır. Planlama sorumlusunun ilgili kapsamda yeterliliği yok ise başvuru sırasında yeterliliğe sahip 
bir Teknik Uzman, Tetkikçi veya Baş Tetkikçiden görüş alınır. Yapılan hesaplama belgelendirme 
müdürü tarafından incelenerek hesaplanan tetkik süresine Başvuru Gözden Geçirme Formu üzerinden 
onay verilir. Tetkik süreleri “TL.201 Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı” na uygun olarak hesaplanır. 

Bu aşamada, tetkik gün süreleri ile -varsa- tetkik gün sürelerinde yapılan azaltma veya arttırmalar, 
Başvuru Gözden Geçirme Formunda belirtilir. 

Teklif/Sözleşme Süreci 

Belgelendirme Müdürü tarafından yapılan gözden geçirme ve onay sonucunda, Planlama Sorumlusu 
tarafından ücretlendirme talimatı doğrultusunda hazırlanan belgelendirme teklif/sözleşmesi, ilgili 
kuruluşa gönderilir. Belgelendirme teklif/sözleşmesi müşteri kuruluş imza yetkilisi tarafından 
imzalandıktan sonra, 1 nüshası kuruluşta kalır, 1 nüshası IQNORM’ a gönderilir.  

Aşama 1 tetkikini takiben veya belirlenen diğer nedenlerden dolayı;  tetkik süresinde artırma veya 
azaltma belirlendiğinde Teklif/sözleşme yenilenir.  

 

Teklif No aşağıda gösterildiği gibi verilir: 

İki hane ile yıl, ay ve gün, günlük teklif sırası. 

Örnek: 180310-1: 18: 2018 yılı, 03: yılın 3. Ayı, 10: ayın 10.günü, -1: günün ilk teklifini ifade eder. 

Verilen belgelendirme teklif/sözleşmesini kabul eden kuruluşa, Planlama Sorumlusu tarafından, “Dosya 
Numarası” verilir. 

Dosya numarası aşağıda gösterildiği gibi verilir.  

A-Sıra no (A: Yönetim sistemini tanımlar- Sıra no Listede takip edilen sıranın numarası) 

A- ( A Aşağıda verildiği gibi yönetim sisteminin cinsidir ) 

K Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001 

C Çevre Yönetim Sistemi – ISO 14001 

G Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 22000 

BG Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 27001/27701 

ISG İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 45001 

E Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 

 Entegre Tetkikler için örnekler 

KC Kalite + Çevre 

KG Kalite + Gıda 

KCG Kalite + Çevre + Gıda 

KISG Kalite + İş Sağlığı ve Güvenliği 

KE Kalite + Enerji 
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Tüm yönetim sistemlerinde 001 den başlayan ve kendi içinde artan sıra ile devam eden bir numaralama 

kullanılır) 

Örnek: 

K-001 Kalite Yönetim Sistemi 1. Numaralı Dosya  

C-001 Çevre Yönetim Sistemi 1. Numaralı Dosya  

G-001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 1. Numaralı Dosya 

KC-001 Kalite ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi 1. Numaralı Dosya  

Planlama Sorumlusu tarafından, başvuru aşamasında kuruluştan uygun olduğu durumlarda aşağıda 
belirtilen belge ve dokümanlar istenir:  

▪ Sözleşmeleri imzalayacak yetkiliye ait imza sirküleri veya imza beyanı 

▪ Ticaret Sicil Gazetesi kopyası 

▪ Vergi Levhası  

▪ Güncel Faaliyet Belgesi 

▪ Firmanın el kitabı ve prosedürleri veya başvurulan yönetim sistemi için gerekli zorunlu dokümanlar. 
(Elektronik ortamda dokümantasyonu olan ve tetkik öncesi tedarik edilemeyen firmaların risk 
grubuna bakılmaksızın Aşama 1 tetkiki planlanır ve yerinde dokuman incelemesi gerçekleştirilir) 

▪ Sektöre özgü kanuni mevzuat şartlarının yerine getirildiğini gösteren evrakların (Belge, izin, ruhsat 
vs.). İzin ve ruhsat gibi kanuni zorunluluk taşıyan evrakları gönderemeyen firmalar için başvuru 
reddedilir. 

 

4.2.Özel Tetkikler 

Firma faaliyet kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi,  tetkikler esnasında ortaya 
çıkan majör uygunsuzlukların giderilmiş olduğunun doğrulanması veya belge transferi amacıyla 
gerçekleştirilen tetkiklerdir. Değişiklik tetkiklerinden önce eğer firmanın resmi statüsü değişmişse 
(adres, unvan vs.) hizmet sözleşmesi yenilenir. 

Değişiklik talepleri firmalardan belgelendirme değişiklik formu ile yazılı olarak alınır, belgelendirme 
müdürü tarafından doküman-evrak incelemesi ya da saha tetkiki yapılıp yapılmayacağı kararı verilir ve 
form üzerine not edilir. Saha tetkiklerinde, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha 
tetkiki gerçekleştirilir ve tetkik raporu ile kayıt altına alınır.  

Saha tetkiki gerektirmeyen durumlarda yeni belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Saha tetkiki 
gerçekleştirilmişse Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve tetkik raporu uygun görüldüğü 
takdirde yeni belge düzenlenir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. 
Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez. 

Ön Tetkik, Firmanın tabi olduğu yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili doğru bilginin elde edilmesi, 
firmada belgelendirme prosedürünün bütün olarak anlaşıldığının belirlenmesi ve doğrulanması 
amacıyla belgelendirme tetkiki öncesinde müşterinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ön tetkikler, 
belgelendirme tetkik süresini azaltıp çoğaltamayacağı gibi belgelendirme tetkiki için de olumlu ya da 
olumsuz herhangi bir etki yapmaz. 

Başvuru esnasında müşteri tarafından ön tetkik talep edilmesi durumunda Belgelendirme Müdürü 
tarafından tetkik tarihi, kapsamı vb. belirlemek amacı ile müşteri ile temasa geçilir. Müşteri aksini 
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bildirmedikçe ön tetkik kapsamı belgelendirme tetkiki ile aynıdır. Tetkikte başvurulan ilgili standardın 
tüm maddelerinin veya firmanın tüm alanlarının/ departmanlarının/ proseslerinin incelenmesi zorunlu 
değildir. Ancak ön tetkiklerde aşağıdakilerin gözden geçirilmesi zorunludur; 

Kalite El Kitabı (varsa) 

Prosedürler (varsa) 

Prosedürel uygulamalara ait örnekler 

Uygun EA/NACE, kategori veya sektör kodu 

Belgelendirme tetkiki için gerekli personelin tanımlanması 

Ön tetkikte görevlendirilen tetkikçiler firma yönetim sistemi ile ilgili danışman niteliği taşıyan öneri ve 
yönlendirmelerde bulunmaz. Müşterinin ön tetkik için atanan tetkikçiye itiraz etme hakkı vardır. Bu 
durumlarda firmanın gerekçeleri Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Gerekçelerin haklı 
bulunması durumunda, ekipte değişiklik yapılır. 

4.2.1.Kapsam Değişikliği  

IQNORM, belgelendirmenin kapsamının genişletilmesi için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, 
genişletmenin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için bir fizibilite çalışması yapar ve bunun için gerekli 
olan tetkik faaliyetlerine karar verir.  

Kapsam genişletme için verilen teklifi kabul eden kuruluşta, kapsam genişletme tetkiki planlanır ve 
gerçekleştirilir. Kapsam genişletme, uygun durumlarda, gözetim tetkiki ile birlikte gerçekleştirilebilir. 

Talep kapsam daraltma ise tetkik gerçekleştirilmeden yeni sertifika düzenlenir. 

4.2.2.Adres Değişikliği  

Kuruluşun adresinde değişiklik olması durumunda, sözleşme gereğince IQNORM’a bilgi vermek ve 
adres değişiklik talebinde bulunmak zorundadır. Bu talep Belgelendirme Değişiklik Formu ve adres 
değişikliğini destekleyen ticari evraklar ile yapılır. Adres değişikliğine ilişkin gözden geçirme 
Belgelendirme Müdürü tarafından gerçekleştirilir ve firma proseslerini ve fiziki şartlarını doğrudan 
etkileyen adres değişiklikleri için tetkik planlanır. Firmanın belgelendirmeye konu faaliyetlerinin adres 
değişikliğinden etkilenmeyeceği durumlarda tetkik yapılmadan istenen değişiklikle ilgili bilgiler 
Belgelendirme Müdürünün değerlendirmesi neticesinde yeni belge düzenlenme/düzenlememe kararı 
alınır. 

4.2.3.Kısa İhbar Tetkikleri (Şikâyetler) 

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Yönetim Sistemi tetkikleri için 
Belgelendirme Müdürü, programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir tetkik 
gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür tetkiklerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân 
vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve tetkik gerçekleştirilir.  

Tetkiki gerçekleştirecek ekip atanırken belgelendirme müdürü bir önceki tetkik ekibinden farklı ve 
şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir tetkik ekibini görevlendirir.  

Firmanın tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi belgelendirme komitesi kararı ile askıya alınır ve durum 
firmaya yazı ile bildirilir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen durum dışında alınan olumsuz duyumlar söz konusu ise IQNORM 
Belgelendirme veya TÜRKAK, IQNORM Belgelendirme’ nin belgelendirdiği kuruluşlara gerek görmesi 
halinde plansız ziyaretler gerçekleştirebilir. 

ISO 45001 Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapılmış firmalar için IQNORM, ciddi bir kaza veya ciddi 
bir düzenleme ihlali gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi bir olay olduğunun farkına varması 
durumunda, yönetim sisteminin tehlikeye atılıp atılmadığını ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını 
araştırmak için yetkili düzenleyici makamın katılımından bağımsız olarak özel bir tetkik 
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gerçekleştirebilir. IQNORM, böyle bir araştırmanın sonucunu kayıt altına alır. 

4.2.4. Transfer Tetkikleri 

Transfer Tetkikleri bir başka Belgelendirme firması tarafından verilmiş olan yönetim sistem belgesinin 
IQNORM Belgelendirme tarafına geçişinin sağlanması için ilgili sertifikanın geçerliliğinin teyidi için 
yapılan tetkiklerdir.  

Belge geçişinin transfer tetkiki statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır: 

Transfer tetkikleri IAF veya Bölgesel MLA’ya sahip bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş 
belgelendirme firmalarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir.  

Transfer tetkiki yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için 
transfer tetkikleri gerçekleştirilemez. 

Transfer tetkikleri gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından 
bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.  

Transfer başvurusu yapan kuruluşun son tetkik tarihi IQNORM Belgelendirme transfer tetkik tarihinden 
en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ticari faaliyetine son veren veya akreditasyonu sona eren, askıya alınan veya geri çekilen bir 
belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belgelendirme olması durumunda transfer; 6 ay içinde veya 
belgelendirmenin bitiş tarihinde (hangisi önceyse) tamamlanmış olmalıdır. 

Transfer tetkikleri başvuruları belgelendirme tetkiklerine benzer şekilde yapılır. Belgelendirme tetkiki 
öncesi istenilen dokümanlara (kalite el kitabı, prosedür, prosesler ve diğer ilgili dokümanlar vb.) ek 
olarak daha önceki belgelendirme kuruluşunun hazırladığı tetkik süreç dokümanları, tetkik raporları ve 
sertifika fotokopileri de istenir ve tüm dokümanlar incelenir.  

Belgelendirme öncesi yapılan incelemede aşağıda belirtilen konular incelenir: 

• Firmanın transfer sebebi, 

• Gerçekleştirilmiş son tetkik süre ve tarihleri, 

• Firma kapsamının IQNORM Belgelendirme kapsamına uygunluğu, 

• Mevcut belgeyi düzenleyen Belgelendirme kuruluşunun akredite kapsamının akreditasyon 
kurumunun MLA kapsamında olduğunun doğrulanması, 

• Belgenin doğruluğu, geçerliliği, belge üzerindeki adreslerin ve istenilen adreslerin 
belgelendirme kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği, halen kapatılmamış uygunsuzlukların 
durumu ve mümkünse kapatılan uygunsuzlukların daha önceki belgelendirme kuruluşu 
tarafından doğrulanması, 

• Önceki tetkik raporları ve gözlemler, 

• Alınan şikâyetler ve bunlar için gerçekleştirilen faaliyetler, 

• Mevcut belgelendirmede gelinen aşama, 

• Yasal mercilerle herhangi bir anlaşmazlığın mevcudiyeti. 

Bu gözden geçirme sırasında ihtiyaç duyulması halinde (örneğin önemli uygunsuzluklar mevcutsa) 
sertifikanın geçerliliğini teyit etmek için kuruluşa bir ön transfer ziyareti gerçekleştirilebilir. Transfer 
öncesi bu ziyaret, bir tetkik değildir. Ancak bu ziyareti gerçekleştirecek tetkik ekibinin transfer edilecek 
standart ve kapsama uygun tetkik ekibi ile aynı yeterliliklere sahip olması sağlanır.  

Bu gözden geçirmenin sonucunda transfer edilebilir veya transfere uygun değildir kararlarından biri 
belirlenir. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda kuruluşa durum ve kabul edilmeme nedeni 
bildirilir. 

Transferin yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir; 
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• Tüm majör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyet uygulamalarının doğrulanması, 

• Minör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının kabul edilmesi. 

Eğer belge IQNORM Belgelendirme tarafından geçerli kabul ediliyorsa transfer tetkiki için tetkikçi gün 
sayıları, Denetim Sürelerinin Belirlenmesi Talimatındaki gözetim süreleri dikkate alınarak belirlenir. 
Transfer tetkiki, bu prosedürde anlatılan gözetim tetkikleri gibi gerçekleştirilir. 

Bu şekilde gerçekleştirilen tetkiklerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın 
tarihinden son kullanma tarihine kadardır.  

Belge geçerlilik süresi bitimine 6 aydan daha kısa bir süre varsa transfer tetkiki için tetkikçi gün sayıları, 
Denetim Sürelerinin Belirlenmesi Talimatındaki yeniden belgelendirme süreleri dikkate alınarak 
belirlenir. Tetkik yeniden belgelendirme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.  

Transfer öncesi gözden geçirme prosesinden sonra, mevcut belge IQNORM tarafından geçerli kabul 
edilmezse başvuru sahibine yeni müşteri muamelesi yapılır. Bu şekilde gerçekleştirilen tetkiklerden 
sonra, yeni belgenin geçerlilik tarihi IQNORM Belgelendirme yayın tarihinden itibaren 3 yıldır.  

4.2.5. Takip Tetkikleri 

Tetkikler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin 
etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun yerinde inceleme yapılarak belirlenmesi amacıyla veya 
Belgenin Askıya Alınması maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleştirilen tam veya sınırlı 
tetkiklerdir.  

 

4.3.Tetkiklerin Programlanması ve Planlanması 

Tetkik programı, belgelendirmesi gerçekleştirilecek kuruluşların, yönetim sistemlerinin tüm şartlarını 
ispatlamasını gerektiren tetkik faaliyetlerini içeren tüm belgelendirme çevrimi için, ilgili standartlara göre 
oluşturulur. 

Tetkik programı, iki-aşamalı ilk tetkik, belgelendirme kararını takip eden birinci ve ikinci yıllarda 
yapılacak gözetim tetkikleri ve üçüncü yılda sertifikanın son geçerlilik tarihinden önce yapılacak olan 
yeniden belgelendirme tetkikini içerir. Üç yıllık belgelendirme çevrimi, ilk belgelendirme veya yeniden 
belgelendirme kararı ile başlar.  

Tetkik programının belirlenmesinde ve herhangi bir düzenlemede, müşteri kuruluşun büyüklüğü, 
yönetim sisteminin, ürünlerin ve proseslerin kapsamı ve karmaşıklığı, bunların yanı sıra gösterilen 
yönetim sisteminin etkinliği ve önceki tetkiklerin sonuçları göz önüne alınır. 

Tetkik programının revize edilmesi veya geliştirilmesi gerektiğinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;  

• IQNORM’a müşteri hakkında gelen şikayetler, 

• Birleşik, entegre veya ortak tetkikler, 

• Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler, 

• Yasal şartlardaki değişiklikler, 

• Akreditasyon şartlarındaki değişiklikler, 

• Kuruluşun performans verileri (örneğin, kusur seviyeleri, kilit performans gösterge verileri gibi), 

• Uygun ilgili tarafların değerlendirmeleri. 

Müşterinin vardiyalı çalıştığı durumlarda, tetkik programı vardiyalarda yapılan faaliyetler göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirilir. IQNORM sektör ayırt etmeksizin tüm belgelendirme çevrimlerini 3 (üç) 
yıl olarak belirlemektedir. 

Tetkik Programı, sözleşme onayından sonra planlama sorumlusu tarafından hazırlanır. Tetkik 
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Programının içeriği, her tetkik sonrası kontrol edilerek ihtiyaç durumunda güncellenir.  

IQNORM bünyesinde gerçekleştirilecek tetkikler, Planlama Sorumlusu tarafından;  

• Başvurular,  

• Gözetim ve yeniden belgelendirme tetkikleri ile diğer özel tetkikler,  

• EA/NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanı  

• Tetkikçi ve Teknik Uzmanların durumları  

• Kuruluşların talepleri 

dikkate alınarak planlanır.  

4.3.1.İlk Belgelendirme Tetkiklerinin Planlanması 

Bütün belgelendirme tetkikleri, “Aşama 1” ve “Aşama 2” şeklinde olmak üzere, (2) iki aşamalı olarak 

planlanır. Aşama 1 tetkiki, tetkik ve belgelendirmesi gerçekleştirilecek olan firmanın Aşama 2 tetkikine 

hazır olup olmadığının kontrolü için gerçekleştirilen tetkiklerdir. 

ISO 9001 ve ISO 14001’lerin Aşama 1’leri başvuran kuruluşun risk grubuna göre masa başında veya 
kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Bu durum IAF MD 5’e göre belirlenen risk grupları ve Türkak 
R40.05 rehberindeki kritik kodlar dikkate alınarak planlanır.  

Aşama 1 tetkikinin müşterinin işyerinde gerçekleştirilmesi gereken durumlar; 

• ISO 9001 için: “Yüksek Risk Grubu” ve “Kritik Kodlar” 

• ISO 14001 için; “Yüksek Risk Grubu”, “Orta Risk Grubu” ve “Kritik Kodlar” 

Aşama 1 tetkikinin masa başı (müşterinin işyerine gitmeden) gerçekleştirilmesi gereken durumlar; 

• ISO 9001 için; “Orta Risk Grubu” ve “Düşük Risk Grubu” 

• ISO 14001 için; “Düşük Risk Grubu” ve  

Not: Belgelendirme Müdürü ihtiyaç duyması halinde masabaşı gerçekleşmesi gereken aşama 1 

tetkiklerinin firmada yapılmasını isteyebilir. Aynı zamanda firma da Aşama 1’in sahada yapılmasını talep 

edebilir. 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 

Kişisel Veri Yönetim sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji 

Yönetim Sistemi tetkiklerinde ise risk grubuna bakılmaksızın Aşama 1 tetkiki sahada gerçekleştirilir.  

ISO 22000 tetkiklerinde çok uzak lokasyonların varlığı veya çok kısa süreli mevsimsel üretim 

durumlarında aşama 2 tetkikinin mevsimsel üretim zamanına denk gelmesi için aşama 1 masabaşı 

yapılabilir. Bu çok istisna durumun dışında ISO 22000 tüm tetkikleri sahada gerçekleştirilmek 

zorundadır. 

Aşama 1 tetkiki firmanın yönetim sistemini uygulamaya başlamasından en erken iki ay sonra 

gerçekleştirilebilir. 

Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki süre, kuruluşun Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığına 

bakılarak planlanır. Ancak, bu süre, 6 aydan fazla olmamalıdır. Daha uzun sürelerde Aşama 1 tetkiki 

tekrar yapılır.  
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İlk belgelendirme tetkiklerinin (2) iki aşamasının da müşterinin işyerinde gerçekleştirileceği durumlarda; 
öncelikle Aşama 1 tetkiki için tarih ve tetkik ekibi belirlenir ve baş tetkikçi tarafından hazırlanan tetkik 
planı teyit edilmesi amacıyla, genel olarak tetkikten (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından 

kuruluşa iletilir. Talep olması halinde de Tetkik Ekibinin özgeçmişleri firmaya faks veya mail yolu ile 
iletilir. 

Aşama 1 ile Aşama 2 tetkikleri arasındaki süreye karar verirken, Aşama 1 tetkikinde belirlenen, 
problemli olan alanların çözümünde müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınır. IQNORM da Aşama 2 tetkiki 
için düzenlemelerini gözden geçirir.   

Aşama 1 tetkikinin tamamlanmasını takiben, Aşama 2 tetkiki için tarih ve tetkik ekibi belirlenir ve baş 
tetkikçi tarafından hazırlanan tetkik planı teyit edilmesi amacıyla, genel olarak tetkikten (2) iki gün önce, 
Planlama Sorumlusu tarafından kuruluşa iletilir. 

4.3.2.Gözetim Tetkiklerinin Planlanması 

Gözetim Tetkikleri, belgeli firmanın Belge Yenilemesinin gerçekleştiği yıl hariç, her takvim yılında en az 
bir kez gerçekleştirilmelidir. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tarihi, belgelendirme tarihinden 
itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlenir. 

Gözetim tetkiklerinin ertelenme şartları 

• 1. Gözetim tetkikinin karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda sürenin 
dolma tarihinden sonra askıya alınır. 

• 2. Gözetim tetkiki için müşterilerden gelen erteleme talepleri gerekçesi yazılı olarak belirtilmiş 
olmak kaydıyla, Belgelendirme Müdürü tarafından en fazla iki ay ertelenebilir.  (örnek: geçici olarak işin 
durması, sezonluk ürün/hizmetlerde, doğal afetler, genel ekonomik kriz, salgın hastalık vb.). Erteleme 
durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz. 

Tetkiklerin sayısı IQNORM’a ulaşan müşteri şikâyetleri, Gözetim Tetkiki sırasında bulunan 
uygunsuzluğun derecesine göre veya Tetkik Ekibinin, Tetkik Raporunda belirttiği şekilde artırılabilir. 

Gözetim tetkikleri, yukarıda belirlenen prensip doğrultusunda, kuruluşlar izlenmek suretiyle planlanır.  

Gözetim tetkikleri, 12 aylık periyodun dolmasından (2) iki ay önce tetkikin teyit edilmesi amacıyla, 
Planlama Sorumlusu tarafından ilgili kuruluşa Gözetim Denetimi Bildirim Formu ile bildirilir.  

Daha sonra, üzerinde uzlaşılan tetkik tarihi için, baş tetkikçi tarafından hazırlanan tetkik planı teyit 
edilmesi amacıyla, genel olarak tetkikten (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından kuruluşa 
iletilir. 

4.3.3.Yeniden Belgelendirme Tetkiklerinin Planlanması 

Belge yenileme tetkiki, yönetim sistem belgesinin geçerlilik süresi (3 yıl) sona erdiğinde firmaları 
yeniden belgelendirmek için yapılan tetkiklerdir. Belge geçerlilik süresi bitiminden (3) üç ay önce  
planlama sorumlusu tarafından firmalarla irtibata geçilir ve Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim 
Formu iletilir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi 
sonunda belge geçerliliğini kaybeder. 

Kuruluş belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden 
belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır. 

Firma belge yenileme talebinde bulunursa yeniden sözleşme yapılır ve belge yenileme tetkiki 
gerçekleştirilir.  

Belgelendirme başvuru formu firma bilgilerinde değişiklik varsa firma tarafından yeniden doldurulur, 
firmanın eski dosya numarası geçerlidir. 

Yeniden belgelendirme tetkiki faaliyetleri, yönetim sisteminde, müşteride veya yönetim sisteminin işlem 
gördüğü şartlarda önemli değişiklikler olduğu zaman (Örn. Mevzuatta değişiklikler) Aşama 1 tetkiki 
gerektirebilir.  
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Aşama 1 tetkiki belgelendirme müdürü tarafından gerekli görülürse belgelendirme tetkikinde 
gerçekleştirilen süreç uygulanır. Aşama 1 tetkiki gerekli görülmüyorsa belgelendirme tetkikinde Aşama 
2 den itibaren uygulanan süreç takip edilir. 

Aşama 1 ile Aşama 2 tetkikleri arasındaki süreye karar verirken, Aşama 1 tetkikinde belirlenen 
problemli olan alanların çözümünde, müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınır. IQNORM’da Aşama 2 
tetkiki için düzenlemelerini gözden geçirir. 

4.3.4.Özel Tetkiklerin Planlanması 

IQNORM, şikâyetleri araştırmak veya askıya alınmış müşterilerin takibi için, kısa süreli tetkikler 
gerçekleştirebilmektedir. Bu gibi durumlarda IQNORM; 

a) Hangi şartlarda kısa süreli ziyaretlerin gerçekleştirileceğine dair şartları belgelendirilmiş müşteriye, 
bu prosedürde bildirmekte ve bu ziyaretler için önceden müşteriyi haberdar etmektedir,  

b) Müşterinin tetkik ekibi üyelerine itiraz şansı olmayacağı için, tetkik ekibinin atanmasında daha dikkatli 
olmaktadır.  

Kapsam değişikliği tetkiklerinin, bir gözetim tetkikiyle birlikte veya ayrı bir tetkikle gerçekleştirileceği 
konusunda, uzlaşma sağlanır. Üzerinde uzlaşılan duruma göre, ilgili kuruluşta bir gözetim tetkiki veya 
referans standardın, kapsam değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili tetkik yapılacak 
şekilde planlama yapılır.  

Adres değişikliği durumlarında tetkik yapılması gerektiğinde, ilgili kuruluşta, referans standardın, adres 
değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili tetkik yapılacak şekilde planlama yapılır.  

Takip tetkikleri, kuruluş tarafından, düzeltici faaliyetlerin tamamlandığının yazılı olarak bildirimi dikkate 
alınarak planlanır. Düzeltici faaliyetlerin tamamlanma süresi (3) üç ayı geçtiği takdirde, kuruluşun tüm 
sistemi yeniden değerlendirilecek şekilde planlama yapılır. 

Takip tetkikleri, belgelendirilecek/belgelendirilmiş kuruluş tarafından, düzeltici faaliyetlerin kapatılması 
için belirlenen süre sonunda kabul edilmemesi durumunda, makul ve mücbir sebepler söz konusu ise 
Belgelendirme Müdürü kararı ile en çok üç (3) ay ve bir (1) defa ertelenebilir. 

Özel tetkiklerde, teyit edilmesi amacıyla, baş tetkikçi tarafından hazırlanan tetkik planı genel olarak 
tetkikten (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından kuruluşa iletilir. 

4.3.5.Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi 

Tetkiklerin planlanması aşamasında, tetkiklerin tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli 
süre belirlenirken, çalışan sayısı ve tetkik tipi yanında, aşağıdaki durumlar göz önüne alınır: 

a) İlgili yönetim sistem standardının şartlarını,  

b) Müşterinin ve yönetim sisteminin karmaşıklığını,  

c) Teknolojik ve mevzuat bağlamını,  

d) Yönetim sistemi kapsamında yer alan bütün faaliyetlerinden, taşerona verilen faaliyetlerini,  

e) Önceki tetkik sonuçlarını,  

f) Sahaların büyüklüğü ve sayısı, bunların coğrafi konumları ve birden çok saha değerlendirmelerini,  

g) Ürünler, prosesler ya da müşteri kuruluşun faaliyetleri ile ilgili risklerini,  

h) Tetkiklerin, birleşik, ortak veya entegre olduğunu.  

Tüm tetkiklerde, tetkik tiplerine göre kaç adam/gün tetkik yapılacağı ve tetkik gün sürelerinde yapılacak 
azaltma veya arttırmalar, Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı doğrultusunda yapılır. 

Takip tetkiklerinin süresi, uygunsuzluk kategorilerine bağlı olarak, ilk belgelendirme tetkik süresini 
geçmeyecek şekilde ve düzeltici faaliyetlerin sayısı dikkate alınarak belirlenir.  



IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

 
BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 

 

Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

PR.202 01.04.2015 22.10.2021 12 12/21 

Elektronik nüsha basılmış hali kontrolsüz kopyadır 

Kapsam ve adres değişikliği tetkiklerinin süresi, bu tetkiklerin nasıl gerçekleştirileceği (Bir gözetim 
tetkiki gibi) konusundaki karar doğrultusunda belirlenir. 

Belgelendirme şartları (uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları veya sözleşme şartları dahil) 

4.3.6.Tetkik Ekibinin Belirlenmesi 

Tetkik ekibinin büyüklüğüne ve yapısına karar verilirken dikkate alınacak hususlar aşağıda verilmiştir: 

✓ Tetkik yapılacak kuruluşun EA,NACE/Kategori/Sektör kodu, 

✓ Tetkikin amaçları, kapsamı, kriterleri ve tahmini süresi, 

✓ Tetkik ekibinin tetkik yapılan faaliyetten/kuruluştan bağımsızlığı ve çıkar çatışması, 

✓ Tetkikin yapıldığı dil ve tetkik edilenin sosyal ve kültürel özellikleri, 

✓ Tetkikin birleşik, entegre ya da ortak olup olmadığı, 

✓ Tetkik hedeflerine ulaşmak için gerekli tetkik ekibinin genel yetkinliği, 

✓ Belgelendirme şartları (Uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları veya sözleşme şartları 
dahil) 

Birden fazla kişinin bulunduğu tetkiklerde mutlaka bir baş tetkikçi takım lideri olarak yer alır. 

Tüm tetkik tiplerinde, görevlendirilecek tetkik ekibi oluşturulurken, tetkik ekibinden en az bir tetkikçi, 
kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA,NACE/Kategori/Sektör kodunda atanmış olmalıdır. Bunun 
sağlanamadığı durumlarda ekipte, kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA,NACE/Kategori/Sektör kodunda 
atanmış Teknik Uzmanlar görevlendirilir. 

Tetkikin bir parçasının elektronik ortamda gerçekleşmesi veya tetkik edilecek sahanın sanal olması 
durumunda IQNORM, bu tip faaliyetlerin yeterli personel tarafından yapıldığını güvence altına 
almaktadır.  

Tetkik yapılacak kuruluşta, son (2) iki yıl içinde danışmanlık veya iç tetkik yapan veya çıkar çatışması 
söz konusu olan Baş tetkikçi, tetkikçi veya Teknik Uzman, ilgili kuruluşta tetkik için görevlendirilemez.  

Takip tetkikleri için tetkik ekibi belirlenirken, uygulanabildiği durumlarda, bir önceki tetkik ekibinden en 
az bir kişinin, tetkik ekibinde bulunması sağlanır. 

4.3.7.Tetkik Planının Oluşturulması 

Tetkik Planı, görevlendirilen Baş tetkikçi tarafından, tetkik ekibinde yer alan Tetkikçi ve Teknik 
Uzmanların, uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standart maddelerini tetkik etmelerini 
sağlayacak şekilde oluşturulur. 

Tetkik planı, tetkik kapsamına ve amaçlarına uygun olarak oluşturulmakta ve en azından aşağıdakileri 
kapsamakta veya atıfta bulunmaktadır:  

a) Tetkik amaçları,  

b) Tetkik kriterleri,  

c) Tetkike tâbi tutulacak kurumsal ve fonksiyonel birimler ve proseslerin tanımı dahil tetkik kapsamı,  

d) Yerinde Tetkik faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sahalar ve tarihler (Uygun olduğu takdirde, geçici 
sahalar ve uzaktaki tetkik faaliyetleri dahil),  

e) Yerinde tetkik faaliyetlerinin öngörülen süresi,  

f) Tetkik ekibi üyelerinin ve eşlik eden personelin (Örneğin, gözlemciler ve tercümanlar) görev ve 
sorumlulukları. 

Tetkik Planı oluşturulurken, tetkikin amaçları belirlenir, tetkikin kapsamı ve kriterler, herhangi bir 
değişiklik dahil, müşteri kuruluş ile karşılıklı görüşmeler. 
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- Tetkikin amaçları, yapılacak olan tetkikin ne olduğunu tarif eder ve aşağıdakileri içerir:  

a) Tetkik kriterleri kullanılarak, müşterinin yönetim sisteminin veya bir bölümünün uygunluğunun 
tayini,  

b) Yönetim sisteminin; uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları ile sözleşmelere bağlı şartların 
müşteri tarafından karşılanmasını güvence altına alma yeteneğinin tayini,  

Yönetim sistem tetkiki, yasal uygunluk tetkiki değildir. 

ISO 45001 belgelendirmesi kuruluşun yasalara uygunluk da dâhil, politika taahhütlerini yerine 
getirmesini sağlamak için açıkça etkin bir İSGYS’ne sahip olduğunun değerlendirildiğini ve 
onaylandığını gösterir. Fakat bu belge yasalara uygunluğun bir garantisi değildir, söz konusu yasalara 
uygunluğun sağlanması ve muhafaza edilmesi açısından bir araçtır. 

c) Müşterinin, belirlenen amaçlara ulaşılabileceği beklentisini güvence altına almak için yönetim 
sisteminin etkinliğinin tayini,  

d) Uygun olması durumunda, yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının tanımı,  

e) BGYS İçin; müşterinin organizasyonu, risk değerlendirmesi ve iyileştirme, bilgi güvenliği politikası 
ve hedefleri ve özellikle de müşterinin tetkik için hazırlık derecesi bağlamında BGYS yapısının 
anlaşılması, 

- Tetkikin kapsamı, tetkikin sınırlarını (örneğin, tetkik edilecek; sahalar, yönetim birimleri, faaliyetler ve 
prosesleri gibi) tanımlar. İlk veya yeniden belgelendirme prosesi birden fazla tetkikten (Örneğin, farklı 
sahaları kapsıyorsa) oluşuyorsa, her bir tetkikin kapsamı, tüm belgelendirme kapsamını içermeyebilir 
ancak bir araya getirildiğinde tetkiklerin, belgelendirme dokümanındaki kapsamla uyumlu olması 
sağlanır. 

- Tetkik kriteri, uygunluğun neye göre tayin edildiğinin referansı olarak kullanılır ve aşağıdakileri kapsar:  

a) Yönetim sistemleri ile ilgili tanımlanan zorunlu hüküm ifade eden dokümanının şartları,  

b) Müşteri tarafından geliştirilen yönetim sisteminin tanımlanmış prosesleri ve dokümantasyonu.  

4.3.8.Tetkik Öncesi Kuruluşların ve Tetkik Ekibinin Bilgilendirilmesi 

Tetkikler öncesinde, tetkik gerçekleştirilecek müşteri kuruluş ile tetkik tarihleri konusunda mutabakat 
sağlanır. 

IQNORM, müşteriye herhangi bir Tetkikçi veya Teknik Uzmanın görevlendirilmesi ile ilgili itirazlarına ve 
geçerli bir itiraz olduğunda, ekibin yeniden düzenlemesine yetecek kadar süre önceden tetkik ekibi 
üyelerinin adlarını, istendiği takdirde geçmiş bilgilerini de sağlar. Kuruluş, makul sebeplerle tetkik ekibi 
üyelerinde değişiklik talebinde bulunursa, Planlama Sorumlusu tarafından, yazılı gerekçe sunmaları 
istenir. Bu uygulama tüm tetkik tipleri için geçerlidir. 

Makul sebeplere örnek olarak, çıkar çatışması durumları (bir tetkik ekibi üyesinin kuruluşun eski 
çalışanı olması veya kuruluşa danışmanlık hizmeti vermiş olması gibi) veya daha önceki ahlaki 
olmayan davranışlar gösterilebilir.  

Tetkik Planı, Planlama Sorumlusu tarafından, tetkik tarihinden en geç (2) iki gün önce müşteri kuruluşa 
bildirilir.  

Kuruluşlardan, tetkik planını teyit ettiklerini belirten bilgi alındığında, görevlendirilen tetkik ekibi üyeleri, 
Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu gönderilerek bilgilendirilir.  

Tetkik ekibinin bilgilendirilmesi ve kuruluşa ulaşımın sağlanması, konaklama ve diğer 
organizasyonların yapılması gibi faaliyetleri, Planlama Sorumlusu ve Baş Tetkikçi koordineli ve 
ortaklaşa yürütürler.  
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4.4.Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi  

Tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, Tetkik Prosedürüne göre yürütülür.  

 

4.5.Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı 

Tetkik ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.  

IQNORM, belgelendirmenin verilmesi, verilmemesi, sürdürülmesi, belgelendirme kapsamının 
genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin yenilenmesi, askıya alınması veya askı halinin 
kaldırılması, geri çekilmesi, iptal edilmesi kararlarından birini vermeden önce, aşağıdakileri içeren bir 
gözden geçirme yapmaktadır: 

a) Tetkik ekibi tarafından sağlanan bilginin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamına göre 
yeterliliği,  

b) Uygunsuzluklar için düzeltme veya düzeltici faaliyetlerin gözden geçirilmesi, kabul edilmesi ve 
doğrulanması,  

Tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firma gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri 15 gün 
içinde uygunsuzluk raporu ile IQNORM Belgelendirmeye bildirmekle yükümlüdür.  
 
Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi minör uygunsuzluklar için (2) 
iki; majör uygunsuzluklar için (3) üç aydan uzun tutulamaz. Minör uygunsuzlukların kapatılması bir 
sonraki tetkikte firma aksiyon planlarının uygulamaları yerinde incelenerek doğrulanır. Majör 
uygunsuzluklar için takip tetkiki önerilmemişse, firma düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri 
öngörülen süre sonunda uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulmak 
üzere IQNORM’a göndermekle yükümlüdür. Bu süre zarfında kapatılamayan uygunsuzluklar nedeniyle 
aşama 2 tetkiki tekrar edilir. Bu durum firmaya yazılı olarak bildirilir. 

Belgelendirme kararı için;  

• Aşama 1 Tetkik Raporu 

• Aşama1 tetkiki sahada ise - Aşama 1 Tetkik Planı 

• Aşama1 tetkiki sahada ise - Aşama 1 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu 

• Varsa - Uygunsuzluk Bildirim Formları  

• Tetkik Raporu (Aşama 2) 

• Aşama 2 Tetkik Planı 

• Aşama 2 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu 

• Varsa - Düzeltme/düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar  

Belgelendirme Komitesine sunulur.  

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için gerekli kayıtların Belgelendirme Komitesine 
sunulması, Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.  

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi ve komite üyelerinin, tetkik 
gerçekleştirenlerden farklı olması esastır.   

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi veya kişiler ve komiteler, karar almadan 
önce aşağıdakileri teyit eder:  

a) Tetkik ekibi tarafından sağlanan bilgilerin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamı 
açısından yeterliliği, 
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b) Aşağıdakileri gösteren tüm uygunsuzluklar için, tetkik ekibinin düzeltme ve düzeltici faaliyetleri 
gözden geçirdiği, kabul ettiği ve doğruladığı: 

1) Yönetim sistem standardının bir veya daha çok şartının yerine getirilemediği,   

2) Müşterinin yönetim sistemi ile ilgili hedeflenen çıktılara ulaşmak yeteneğine dair önemli şüphelerin 
oluştuğu durumlar. 

c) Diğer uygunsuzluklar için müşterinin planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerini gözden geçirdiği 
ve kabul ettiği. 

Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için Değerlendirme ve Karar Formları, 
Belgelendirme Müdürü tarafından hazırlanır.  

Belgelendirme Komitesi başkan ve en az bir üye ile toplanır. Komite Başkanı’nın tetkikte görev aldığı 
durumlarda başkanlık görevini BGYS/KVYS Planlama Sorumlusu yerine getirir. Belgelendirme kararı 
verilirken, ilgili standart ve EA Kodu/sektörde atanmış bir baş tetkikçi veya tetkikçi komiteye üye olarak 
eşlik eder. Eşlik eden komite üyesinin ilgili EA Kodu/Sektör yeterliliği yoksa, ilgili EA Kodu/sektörde 
atanmış teknik uzmanlardan görüş ve değerlendirme başlıkları dikkate alınarak karar alınır. ISO 22000 
belgelendirmelerinde komite için kategori yeterliliği aranmaz. 

Komite IQNORM ofisinde toplanır veya mail yoluyla dosya ilgili üyeye gönderilir ve kararı yine mail 
yoluyla alınabilir. 

Belgelendirme Komitesi, ilgili kuruluşun dosyasında yapılan gözden geçirme ve değerlendirme 
sonucunda, Değerlendirme ve Karar Formu doğrultusunda karar alır. Bu karar belgelendirmenin 
verilmesi/verilmemesi, sürdürülmesi, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, 
belgelendirmenin yenilenmesi, askıya alınması veya askı halinin kaldırılması, geri çekilmesi, iptal 
edilmesi kararlarından birini içerir. 

Değerlendirme ve Karar Formu, Belgelendirme Komitesi tarafından alınan her karar sonrasında 
imzalanır.  

Belgelendirme Komitesi, belgelendirme kararını; tetkik bulgularının, sonuçlarının ve diğer ilgili bilgilerin 
(kamu bilgileri, müşterinin tetkik raporu hakkındaki yorumları) değerlendirilmesini temel alarak verir.  

Belgelendirme Komitesi, yeniden belgelendirme hakkındaki kararları, yeniden belgelendirme tetkiki 
sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve belgelendirilen 
kuruluşlardan gelen şikâyetlere dayanarak verir. 

Belgelendirme Komitesinde yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, muallakta kalan, 
detaylı bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazırlayan Baş tetkikçiden bilgi talep edilebilir. Bu 
durumlarda kuruluşa ait karar, sonraya bırakılır. Belgelendirme Müdürü, Baş tetkikçi ile iletişim kurarak 
gerekli bilgilere ulaşılmasını sağlar. 

Belgelendirme Komitesinin sertifika verilmesine ilişkin olumsuz kararı veya sertifikanın kullanımına 
engel bir durum tespiti sonrası, Belgelendirme Müdürlüğünce ilgili kuruluştan, söz konusu sebepleri 
ortadan kaldırması ve takip tetkiki talebinde bulunması için, yazılı olarak başvurması istenir.  

Gözetim, adres değişikliği, kısa süreli tetkiklerde karar; Baş tetkikçinin görüşü doğrultusunda   
Belgelendirme Müdürü onayı ile gerçekleştirilir.  Uyuşmazlık durumunda Belgelendirme Komitesi onayı 
ile gerçekleştirilir. 

 

4.6.Sertifikanın Düzenlenmesi 

İlk belgelendirme, belge yenileme, takip veya EA kodlarının değiştiği kapsam değişikliği sebebiyle 
yapılan tetkikler sonrasında, Belgelendirme Komitesinin belgelendirmeye ilişkin olumlu kararı sonrası, 
Değerlendirme ve Karar Formları, Belgelendirme Komitesi tarafından imzalanır, sertifikaların 
düzenlenmesi amacıyla Planlama Sorumlusuna iletilir.  
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Düzenlenen sertifika aşağıdakileri içerir; 

• IQNORM’un unvanı ve adresi 

• Kuruluşun adı (marka tescili olan firmalar için talep edilmesi durumunda firmanın logosu 
kuruluş adının yanına eklenebilir.) 

• Belgelendirme Kapsamı 

• Belgelendirme kapsamımda yer alan kuruluş adres ve şubeleri 

• Sertifika İlk Yayın Tarihi, Sertifika Tarihi ve Geçerlilik Süresi 

• Sertifika Numarası 

• Belgelendirilen sistem standardı 

• Belgenin revizyon numarası ve revizyon tarihi 

• ISO 27001/27701 sertifikaları için SOA revizyon no 

• ISO 22000 sertifikaları için Kategori kodu 

 

 Sertifika No:   AXXYYZZB 

A: 9001 için Q, 14001 için E, 22000 için F, 27001 için BG, 45001 için ISG, 50001 için EN, 

27701 için KV 

XX: Gün YY: Ay ZZ: Yılın son iki rakamı  

B: Her bir Yönetim sistemi için sertifika sayısı      

IQNORM çok sahalı bir kuruluş için sertifika veya belge düzenlerken kuruluş merkezinin adı ve adresi 

bulunan yalnızca bir tane sertifika yayınlar. Diğer sahaların bir listesi bu sertifikanın ekinde ya da açık 

ve farklı bir biçimde atıfta bulunarak sertifika üzerinde belirtilir.  

IQNORM her bir saha için istenildiğinde belgelendirme kapsamının tamamını ya da bir kısmını içeren 

ve ana sertifikaya atıfta bulunan alt belgeler düzenleyebilir. 

Sertifikaların numaraları IQNORM Doküman Kontrol Prosedürü doğrultusunda yapılır. 

İlk kez yayınlanan sertifikalarda, “İlk Yayın Tarihi” ve “Yayın Tarihi” olarak, belgelendirme karar tarihi 
yazılır.  

Düzenlenen sertifikalar, Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda, Genel Müdür tarafından imzalanır, 
IQNORM’ da kalmak üzere fotokopisi alınır ve ilgili kuruluşun dosyasında muhafaza edilir. 

Sertifikanın EA kodlarının değişmediği kapsam ve adres değişikliği sebebiyle yeniden yayınlanması 
gereken durumlarda, Belgelendirme Komitesinin kararına gerek duyulmaksızın, Değerlendirme ve 
Karar Formları, Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır, sertifikaların düzenlenmesi amacıyla 
Planlama Sorumlusuna iletilir.  

Sertifikanın kapsam, adres değişikliği vb. sebebiyle yeniden yayınlanması gereken durumlarda, “İlk 
Yayın Tarihi” aynı kalır ve yeni “Yayın Tarihi” verilir. Sertifikanın bitiş süresi için, “İlk Yayın Tarihi” baz 
alınır. 

Kuruluşun sertifikası, düzenlenen faturanın kuruluş tarafından ödenmesini takiben, kargo aracılığı ile 
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. 

Sertifika düzenlenen kuruluşlar, Planlama Sorumlusu tarafından, “Belgelendirilmiş Kuruluşlar Veri 
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Tabanı’ na kaydedilir. 

4.7.Belgelendirmenin Sürdürülmesi 

IQNORM, müşteri kuruluşun yönetim sistemi standardının şartlarını sağlamayı sürdürdüğünü 
göstermesini esas alarak, belgelendirmenin sürdürülmesine karar verir. Aşağıdakilerin olması şartıyla, 
IQNORM, ilave bağımsız gözden geçirme ve karar olmadan, baş tetkikçinin olumlu tavsiye kararını 
esas alarak müşteri kuruluşun belgelendirmesinin sürdürülmesine karar verir:  

a) Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesine sebep olabilecek tüm majör uygunsuzluk veya 
diğer durumlarda, IQNORM’ un belgelendirmenin sürdürülmesine karar vermesini tayin için, tetkiki 
gerçekleştirenden farklı ve yetkin personel tarafından bir gözden geçirmenin başlatılması 
ihtiyacının, baş tetkikçi tarafından IQNORM’ a rapor edilmesi,  

b) Belgelendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemekte olduğunu teyit etmek için, raporlamanın 
tetkikçilerce izlenmesi de dâhil, IQNORM’un yetkin personelinin kuruluşun gözetim faaliyetlerini 
izlemesi. 

Belgelendirmenin sürdürülmesi uygulamasında, Belgelendirme Müdürünün baş tetkikçi/tetkikçi olduğu 
kuruluşlar için, IQNORM’ un kararlar için yetkiyi kendinde tutmasına dair sorumluluğun gösterimi için 
imza BGYS/KVYS Planlama sorumlusu tarafından atılır. 

Belgelendirme Müdürü veya BGYS/KVYS Planlama Sorumlusu tarafından yapılan değerlendirme 
sonrası, uygun görülen gözetim, kapsam veya adres değişikliği tetkikleri ve unvan değişikliği talepleri 
için Değerlendirme ve Karar Formları hazırlanır, imzalanır ve sertifikaların düzenlenmesi amacıyla 
Planlama sorumlusuna iletilir.  

Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesine yol açabilecek uygunsuzluklar belirlenmesi 
durumunda baş tetkikçi, belgelendirmenin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini belirlemek üzere, ilgili tetkik 
raporu ve eklerinin, Belgelendirme Komitesinde ele alınmasını talep edebilir. 

4.7.1.Gözetim Tetkikleri    

Belgelendirilmiş yönetim sistemlerinin, yeniden belgelendirme tetkikine kadar standart şartlarını yerine 
getirdiğine dair güveni sağlamak için;  Belgelendirme Karar tarihi dikkate alınarak yılda  bir planlı olarak 
gerçekleştirilir. Bir belge kullanma döneminde (3 yıl) en az 2 gözetim tetkiki Kuruluş sahasında yapılır. 
Her gözetim tetkikinde, tüm sistemin tetkiki zorunlu değildir. Fakat bu süre içinde referans standardın 
tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. Gözetim tetkiki en azından aşağıdakileri başlıkları içerir:    

a) İç tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesini, 

b) Bir önceki tetkik esnasında tanımlanan uygunsuzluklar için yapılan faaliyetlerin gözden 
geçirilmesini,  

c) Şikâyetlerin ele alınmasını,  

d) Yönetim sisteminin, belgelendirilmiş müşterinin amaçlarını ve ilgili yönetim sistemlerinden beklenen 

sonuçları elde etme yönüyle etkinliğini, 

e) Sürekli iyileştirmeye yönelik planlı faaliyetlerdeki ilerlemeyi, 

f) Operasyonel kontrolün sürdürüldüğünü,  

g) Değişikliklerin gözden geçirilmesini,  

h) Marka/Logoya ve/veya belgelendirmeye yapılan diğer atıfları. 

Her gözetim tetkikinde incelenecek standart maddeleri, Tetkik Programında belirtilmiştir.  

Gözetim tetkiklerinde,  incelenmesi öngörülen konularla ilgili tetkik bulgularını ve -varsa- tespit edilen 
uygunsuzlukları içeren Tetkik Raporu oluşturulur ve müşteriye iletilir.  

Gözetim tetkiklerinde bulunan uygunsuzluklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, en 
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geç 2 (iki) hafta içerisinde tespit edilerek IQNORM’ a bildirilmelidir.  

Minör ve majör uygunsuzluklar için belirlenen düzeltici faaliyet süresi (1) bir aydan uzun tutulamaz. 
Majör Uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda belgenin askıya alınma işlemi başlatılır. Minör 
uygunsuzluklar için kuruluş tarafından planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının yeterli 
bulunması durumunda belgenin devamlılığına karar verilir. 

Gözetim, kapsam genişletme veya daraltma ile ilgili kararlar belgelendirme müdürlüğü tarafından verilir. 

4.7.2. Belgenin Yenilenmesi 

Yeniden belgelendirme tetkiki, ilgili standartlar veya diğer hüküm ifade eden dokümanın şartlarının 
yerine getirilmesinin devamını değerlendirmek için gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme tetkikinin 
amacı, yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkililiğinin bir bütün olarak devam ettirildiğinin ve 
belgelendirme kapsamı için, ilginin ve uygulanabilirliğin sürdürüldüğünün teyit edilmesidir. 

Yeniden belgelendirme tetkikleri, standartlarının veya hüküm ifade eden dokümanın tüm maddeleri ile 
ilgili tetkik yapılacak şekilde gerçekleştirilir. 

Yeniden belgelendirme faaliyeti, önceki gözetim tetkiki raporlarının gözden geçirilmesi ve yönetim 
sisteminin performansının en son belgelendirme döngüsü çerçevesinde değerlendirilmesini kapsar. 

Yeniden belgelendirme tetkiki, aşağıdaki şartları ele alan bir yerinde tetkik içerecek şekilde 
gerçekleştirilir: 

a) İç ve dış kaynaklı değişiklikler ve bunların belgelendirme kapsamına etkisi ve uygulanabilirliği 
ışığında bir bütün olarak yönetim sisteminin etkinliği, 

b) Toplam performansı arttırmak için yönetim sisteminin etkinliğini ve iyileştirilmesini sürdürmeye 
yönelik gösterilen taahhüdü, 

c) Belgelendirilmiş yönetim sisteminin çalışmasının müşteri kuruluşun politikası ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı, 

d) Belge ve logo kullanımının uygunluğu, 

e) Yasal ve düzenleyici Şartlara uygunluğu, 

Yeniden belgelendirme tetkikinde, incelenmesi öngörülen konularla ilgili tetkik bulgularını ve -varsa- 
tespit edilen uygunsuzlukları içeren, Tetkik Raporu oluşturulur ve müşteriye iletilir.  

IQNORM, yeniden belgelendirme tetkiki esnasında, uygunsuzluk örnekleri olduğunda veya uygunluk 
delillerinde eksiklik belirlendiğinde, uygulanacak olan düzeltme ve düzeltici faaliyetler için zaman 
sınırlamasını, belgelendirme geçerlilik süresini göz önünde bulundurarak belirtir. 

Yeniden belgelendirme tetkiklerinde, tetkik sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların 
giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin takibi, ilk belgelendirme tetkiklerinde olduğu gibi 
gerçekleştirilir.  

Belge yenileme kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından; belge yenileme tetkik sonuçlarına, 
belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesi sonuçlarına ve kullanıcılardan gelen 
şikâyetlere dayanılarak alınır. 

IQNORM belgenin geçerlilik süresinden önce, yeniden belgelendirme tetkikini tamamlayamazsa veya 
herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, 
yeniden belgelendirme önerilmez ve belgenin geçerliliği uzatılmaz. Müşteri bilgilendirilir. Ancak, haklı 
gerekçe belirtmek koşulu ile belge geçerlilik süresi bitimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde belge 
yenileme tetkiki yapabilir. Aksi takdirde en azından bir Aşama 2 yapılır.  
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5. Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması 

Belgelendirme kapsamının tamamı veya bir bölümü, (6) altı ayı aşmamak kaydı ile askıya alınabilir. 
Askı işlemleri kuruluşun kendi talebi veya IQNORM’ un talebi ile başlatılabilir. Belgelendirmenin askıya 
alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılmasını gerektirecek şartlar, uygulanacak yöntem ve 
sorumluluklar PR.204 Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü’nde 
tanımlanmıştır. 

 

5.1 Sözleşmenin Feshedilmesi ve Belgenin Geriye Alınması 

Kuruluşun IQNORM Yönetim Sistem Belgesi’nin kullanımına dair Belgelendirme sözleşmesi, IQNORM 
Belgelendirme Komite veya Belgelendirme Müdürü kararına göre feshedilebilir. 

Sözleşmenin feshinin ve belgenin geri alınma gerekçeleri PR.204 Belgelendirmenin Askıya Alınması 
ve Geri Çekilmesi Prosedürü ve Belgelendirme Sözleşmesi ile belirlenmiştir.  

Kuruluş sözleşmesini fesih etmek istediğinde IQNORM’ a yazılı olarak bildirir. 

IQNORM belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları, IQNORM yayınlarında gerekçeli 
olarak yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında bu kuruluşun adı belgeli kuruluşlar listesinden 
çıkarılır. 

Kuruluş, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren belge ve logonun 
kullanımını durdurur. Kuruluş, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ 
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde IQNORM’ a iade eder. 

Sözleşmesi fesih edilen kuruluşun yeniden başvurusunda; 

- Başvuru ve Doküman İnceleme ücreti alınarak başvuru ve tetkik işlemleri ilk başvuruda olduğu gibi 
uygulanır. 

-Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni başvuru işleme konulmaz. 

Belge ve eklerini belge askıda iken kullanan ve üzerinde tahribat yapan kuruluşların sözleşmeleri fesih 
edilir. 

 

5.2. Belgenin Yanıltıcı ve Haksız Kullanımı 

5.2.1. Belgenin Yanıltıcı Kullanımı 

IQNORM ile sözleşme yapılarak belge kullanma hakkı kazanan kuruluşların; tanıtım 
dokümanları/malzemelerinde; 

- Belgeyi tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanması, 

- Kuruluşun belgeyi kapsamında olmayan farklı adres /ürün/hizmet için kullanması, 

durumları tespit edildiğinde kuruluş yazılı olarak uyarılır ve herhangi bir ihtilaf durumunda belgeli 
kuruluş, belgeyi referans gösteren tüm tanıtıcı yayınlarını sunar. 

Kuruluş, gerekli değişiklikleri yapmayı reddederse, sorunla ilgili olarak belgenin askıya alınması, 
sözleşmenin feshedilmesi ve belgenin geri alınması, yasal girişim vb. işlemler uygulanır. 

5.2.2. Belgenin Haksız Kullanımı 

IQNORM ile belge sözleşmesi akdetmeksizin belgenin kazandırdığı menfaatleri kullanarak IQNORM’ 
u maddi zarara sokması sebebiyle dava tarihindeki; 

Kuruluşun büyüklüğü göz önüne alınarak,               
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• Başvuru Ücreti, 

• Belgelendirme Tetkik Ücreti, 

• Taban miktarından az olmamak üzere Yıllık Belge Kullanım ücreti toplamı kadar maddi tazminat 
davası açılır. 

IQNORM ile belge sözleşmesi yaparak belge kullanma hakkı kazanan kuruluşların belgesini haksız 
kullandığı tespit edildiğinde; IQNORM’ un manevi itibarını haksız rekabet ortamı yaratarak, kamu 
yararını zedeleyecek şekilde kullanması ve kamuoyunu yanıltarak IQNORM’ a duyulan güveni 
sarsması sebebiyle, kuruluşun çalışan sayısı göz önüne alınarak dava tarihindeki Yıllık Belge Kullanım 
Ücreti taban miktarından az olmamak üzere tavan miktarının on katına kadar manevi tazminat davası 
açılır. 

Belge ve eklerini, belge askıda iken kullanan ve üzerinde tahribat yapan kuruluşların sözleşmeleri fesih 
edilir. 

5.2.3. Kabul edilmez tehditler 

Terör, savaş, yasal şartların sağlanmaması, salgın hastalık ve karantina söz konusu olduğunda 
erteleme veya uygulanabilir olduğunda uzaktan tetkik yöntemi kullanılır. 

 

5.3. Kamuya Açık Bilgiler 

IQNORM,  Akreditasyon kuruluşundan almış olduğu yetki kapsamında Tüm Türkiye’de hizmet 
vermektedir.   

IQNORM, tetkik faaliyetleri, belgelendirme faaliyetleri, belgelendirme kararları için şartları, şikayet ve 
itiraz proseslerini, belgelendirme sistemleri hakkındaki bilgiyi ve tarafsızlık taahhüdünü web üzerinden 
(www.iq-norm.com) kamuya açık bulundurmakta veya istendiğinde iletişim araçları ile sağlamaktadır.   

IQNORM tarafından açıklanan her bilginin sorumluluğu IQNORM’ a aittir. 

IQNORM, istenildiğinde verilen belgenin geçerliliğini teyit için gerekli araçları sağlamaktadır. 

IQNORM kaynaklar arasında izlenebilirliği ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacı ile belge kodlaması 
uygulamaktadır. 

IQNORM, İstisnai durumlarda, müşterinin isteği üzerine belirli bilgilere ulaşımı sınırlandırabilir. 

IQNORM kuruluşlar hakkında kamuya bilgilendirmesi yapmadan önce, kuruluşla mutabakat sağlar. 

 

5.4. Belgelendirme Şartlarındaki Değişikliklerin Duyurulması  

IQNORM sunulan sistem belgelendirmesi ile ilgili uygulama dokümanlarında; belgelendirme sistemi ile 
ilgili standartlar ve kurallarda meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, belgeli ve başvuru 
aşamasındaki kuruluşlara web sayfası ve e-posta kullanarak duyurur. IQNORM belgelendirme 
şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklik tarihi esas alınarak uygulamalar 
başlatılır ve değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerliliğini korur. Belgelendirmenin esas alındığı 
standart şartlarındaki değişiklikler belgeli kuruluşlara bildirilir. IQNORM, kuruluşların yeni şartları 
uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak 
kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği 
devam eder. 

6. Operasyonel  Kontrol  

IQNORM; proseslerini, teknik alanlarını, personelin yetkinliğini, yönetim kontrolü sınırlarını, raporlama 
ve kayıtlar dâhil işlemlere uzaktan erişimi de içerecek şekilde, gerçekleştirdiği faaliyetlerin kontrolü için 
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TB.206 Operasyon Kontrol Tablosunu oluşturmuş ve uygulamaktadır. 

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. 
No 

Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

0 - İlk yayın. 

1 01.02.2016 ISO/IEC 17021-1 standardına geçiş nedeniyle prosedür bütün olarak revize edildi. 

2 03.10.2016 4.6 maddesine sertifika kodlaması ve 5. madde eklendi. 

3 11.01.2017 4.5 Maddesine Belgelendirme komitesinin yetkinliği dışındaki karar yöntemi eklendi.  

4 22.02.2017 4.7 ve  5. Madde ekelndi Gözetim ve yeniden belgelndirme  ile ilgili tanımlama eklendir.  

5 02.05.2017  
4.5 maddesinde belgelendirme kararında uyyuşmazlık  ve TB206 Operasyonel kontrol 
güncellemesi yapıldı.  

6 14.05.2018 
Tanımlar eklendi, Sertifika ve Teklif kodlama değiştirildi. Özel denetimler detaylandırıldı. 
Revizyon durumlarına göre prosedür güncellendi. 

 

7 08.06.2018 
Belgelendirme teklif ve sözleşme maddesi güncellendi, Dosya Numarası ve Ön denetim 
tanımlandı. 

8 01.08.2018 
4.5 Gözden geçirme ve belgelendirme maddesi ve uygunsuzluk kapatma süreleri 
güncellendi. Doküman genel olarak gözden geçirilerek eklemeler yapıldı. 

9 01.07.2019 ISO 45001 eklendi. 

10 20.04.2020 ISO 50001 eklendi. Doküman genel olarak gözden geçirilerek düzeltmeler yapıldı. 

11 16.03.2021 4.3 ve 4.3.1 maddeleri güncellendi.  

12 22.10.2021 ISO 27701 eklendi. 
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