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1.0 AMAÇ ve KAPSAM/ Purpose and scope: 

Belgelendirme prosesinin tüm aşamalarda ilgili tarafların belgelendirme kuruluşu-
INSPECT, belgelendirilecek müşteri firma sorumluklarının belirlenmesi. INSPECT 
tarafından yapılacak tüm belgelendirme faaliyetlerini kapsar./ All stages of the certification 
process, determination of the responsibilities of the certification establishment-INSPECT, client or 
company which will be certificated. It covers all certification activities which will be carried out 
by INSPECT 
 

2.0 TANIMLAR/ DEFINITIONS 
Belgelendirme kuruluşu Certification Body: 
Yayınlanan yönetim sistem standartlarına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek 
dokümana göre tedarikçilerin yönetim sistemini denetleyen, belgelendiren üçüncü taraf 
kuruluş. INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Belgelendirme 
kuruluşu unvanıdır. INSPECT olarak anılacaktır./ It is INSPECT Uluslararası Belgelendirme 
ve Göz Hiz. Tic. Ltd. Şti. is the third party certification body, which audits management system of 
applicants according to published management system standards and any additional document 
which is needed at system. It will be mentioned as INSPECT. 
 
Tedarikçi/Supplier: 
Ürün, proses ve hizmetin sunulmasından sorumlu olan ve Yönetim Sistemi uygulamaları 
sağlayabilecek taraf./ Responsible for the submission of product, process and services and side 
of provide management system applications 

 
Sertifika/ Certificate: 
Belirlenmiş Yönetim Sistemi standardına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek 
dokümana göre tedarikçi Yönetim sisteminin uygunluğunu gösteren doküman./ It is a 
document which demonstrate conformity of supplier management system to determined 
management system standard and any other document that is required by the system 
 
Belgelendirme sistemi/ Certification System: 
Belgelendirmenin yapılması ve sürekliliğinin takibi için denetlenmesine yönelik bu 
standardın şartlarını karşılayacak yapıda INSPECT in oluşturduğu proses ve yönetim 
kuralları olan sistem. / It is a system which has process and management rules that are formed 
by INSPECT and it is in form meeting standard conditions aim for doing certification and following 
continuity. 

 
Belgelendirilmiş organizasyon/ Certified Organization: 
Kuruluşun Yönetim sisteminin tamamının ya da bir parçasının belge almaya hak kazanmış 
olması./ Being deserved taking certificate of whole or a part of management system of 
establishment. 
 
Başvuran/ Applicant: Sistemin bütünü ya da bir parçası için sistem belgesi almak için 
başvuran ve henüz sertifikaya sahip olmayan anlamındadır./ It means applicant for taking 
system certificate for whole or a part of system and not yet has certificate 
 
Şikâyet ve itiraz komitesi/ Complaint and Appeal Committee: Tüm şikayet ve itirazların 
değerlendirildiği komitedir. Denetim ve belge kararı verenden tamamen bağımsızdır. İlgili 
prosedür çerçevesinde oluşturulur. / It is a committee which evaluates all complaints and 
appeals. Committee is completely independent from audit and document decision-makers. It is 
formed within the scope of relevant procedures 

 
Şirket Müdürü/ Company Manager: 
INSPECT’in genel yönetimini gerçekleştirir. / He/She performs INSPECT general management 
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Belgelendirme Müdürü/ Certification Manager: 
Genel Müdür’e bağlıdır. Akreditasyon şartlarına uygun sistem kurar, uygulatır, sürekliliğini 
sağlar ve etkinliğini sürekli iyileştirir. Denetim prosesinin akreditasyon şartlarına 
uygunluğunu denetler, denetim raporlarını gözden geçirir ve belge verilip verilmemesi 
hakkındaki onayı verir, kapsam genişletme vb. faaliyetlerini gerçekleştirir./ He/She depends 
on General Manager. He/She establish the management system according to accreditation rules 
and requirements, apply is, provide continuity and improve efficiency continuously. He/She audits 
conformity to accreditation requirements of audit process, It is possible to review audit reports and 
give decision about whether giving certificate, performs scope expansion etc. activities 

 
Tarafsızlığı Koruma Komitesi/ Impartiality Protection Committee: 
Belgelendirme müdürüne belgelendirmenin yeterliliği ve bağımsızlığı ile ilgili olarak destek 
verir ve ayrıca tarafsızlığın sağlanması konusunda çalışmalar yapar. Tarafsızlığı koruma 
komitesi bütün belgelendirme faaliyetlerini karşılayacak şekilde Tarafsızlığı koruma 
komitesi oluşturulması ve çalışması ile ilgili olarak  Tarafsızlığı Koruma Komitesi 
Çalışma Prosedürüne başvurur. /It gives support to certification manager related with 
certification independence and efficiency and also work about providing impartiality. Impartiality 
Protection Committee uses Impartiality Protection Committee Working Procedure related with 
working and forming of Impartiality Protection Committee within scope of all certification 
activities 

 
INSPECT Logo/ INSPECT Logo: INSPECT tarafından onaylanan ve INSPECT tarafından 
belgelendirilmiş firmaların, bunu beyan etmek için kullanabilecekleri logodur./ It is logo 
which is approved by INSPECT and which can be used by certified companies within the rules 

 
Uygunsuzluk/ Nonconformity 
Bir şartın karşılanmaması/Not meet a requirements 
 
Majör Uygunsuzluk/ Major Nonconformity: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları 
gerçekleştirme kabiliyetini etkileyen uygunsuzluk/ Nonconformity which affects performing 
skills of aimed results of management system 
 
Minör Uygunsuzluk/ Minor Nonconformities: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları 
gerçekleştirme kabiliyetini etkilemeyen uygunsuzluk/Nonconformity which does not affect 
performing skills of aimed results of management system 
 
Teknik Uzman/Technical Expert: 
Tetkik ekibine özel bilgi ve uzmanlık sağlayan kişi./ Person who provides technical information 
and expertise to audit team 
 
Belgelendirme Programı Certification Program: 
Aynı belirlenmiş şartların, kuralların ve prosedürlerin uygulandığı yönetim sistemleriyle 
ilgili uygunluk değerlendirme sistemi/Conformity assessment system related with management 
system which is applied same determined conditions, rules and procedures 
 
Denetim süresi Audit time: 
Müşterinin yönetim sisteminin tam ve efektif tetkikini planlamak ve gerçekleştirmek için 
ihtiyaç duyulan zaman/The time which is needed for planning of whole and effective audit of 
customer management system and performing it 
 
Denetim günü Audit Day: 
Açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar olan tetkik faaliyetleri için harcanan tetkik 
zamanının parçası/ A part of audit time that is consumed for audit activities from opening meeting 
to closing meeting 
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3.0 REFERANS DOKÜMANLAR/ REFERENCE DOCUMENTS 

- 
 
4.0 UYGULAMA/EXECUTION 

4.1 Teklif/Sözleşme Aşaması/ Contracting 
İlgili standarda göre belgelendirme hizmeti almak isteyen kuruluşun “F-001 Başvuru 
formunu” doldurması sonrasında, Inspect tarafından belgelendirme çalışmasının 
yapılması işini kapsayan ve işin ne şekilde olacağını, hangi şartlara bağlı 
bulunacağını, bu işlerin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan bir teklif 
sunulur. Teklifin belirtilen yerlerinin onaylanması ile teklif sözleşme sayılır./ After the 
organization which requests to receive certification service in accordance with the relevant 
standard fills in the "F-001 Application Form", Inspect provides a offer covering the 
certification process, showing what the work will be like, the conditions it will depend on, 
the detail / technical structure of these works. With the approval of the specified places of 
the offer, the offer is deemed as a contract. 

 
Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuran kuruluş mutlaka yasal 
dokümanlarını/evraklarını INSPECT’e sunmak zorundadır./ In order for the 
application to be valid, the applicant organization must submit its legal documents to 
INSPECT. 

 
4.2 Denetimin Planlanması/Audit Planning 

Başvuru inceleme esnasında ortaya çıkan eksiklikler firmaya bildirilir ve bu eksiklerin 
tamamlanmasını talep edilir.  6 ay içerisinde müşteri gerekli düzeltmeleri yapmaz ise 
müşterinin başvurusu iptal edilir. Denetim tarihleri ve diğer ayrıntıları ilgili formlar 
aracılığı ile müşterilere bildirilir. Müşteri tarafından, denetim teyidinde belirtilen 
denetim ekibinin, denetim tarihinin ve denetim planının kabul görmesi durumunda 
denetim planı müşteri tarafından onaylanır ve sonrasında denetim gerçekleştirilir. 
Denetim Ekibinin veya Denetim Planının kabul görmemesi durumunda, müşteri 
nedenlerini yazılı olarak açıklar. Müşterinin gerekçeleri yönetim temsilcisi tarafından 
değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, ekipte değişiklik yapılır. 
Denetim ekibi üyelerinde değişiklik söz konusu olduğunda yeni denetim ekibi için 
müşteriden teyit alınır. Gerek duyulduğunda üzerinde anlaşma sağlanan denetim 
tarihleri her iki tarafında talebiyle değiştirilebilir. Müşterinin başvuruda bulunduğu 
tarih itibari ile 6 ay içinde belgelendirme denetimi müşteri tarafından kabul 
edilmeyerek ertelenir ise müşterinin müracaatı iptal edilir. Ancak olağan üstü 
durumlarda bu süre uygulanmaz. Müracaatın iptali müşteri talebi ile de yapılabilir./ 
The deficiencies revealed during the application review are notified to the company and 
these deficiencies are requested to be completed. If the customer does not make the necessary 
corrections within 6 months, the customer's application is canceled. The audit dates and 
other details are communicated to the customers via the relevant forms. If the audit team, 
audit date and audit program specified in audit plan are approved by the client, the audit is 
conducted. In case the Audit Team or Audit Plan is not accepted, the client explains the 
reasons in writing. The reasons of the customer are evaluated by the management 
representative. If the reasons are found to be justified, a change is made in the team. In case 
of changes in the members of the audit team, a confirmation is obtained for the new audit 
team from client. If necessary, the audit dates agreed upon can be changed by both parties 
upon request. If the certification audit is not accepted by the customer and postponed within 
6 months as of the date on which the customer applied, the application of the customer is 
canceled. However, this period is not applied in extraordinary cases. The cancellation of the 
application can also be made with the request of the customer.  
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4.3 Denetimin Gerçekleştirilmesi/Audit conducting 

Belgelendirme denetimleri iki aşama olarak gerçekleştirilir. Talep edilen yönetim 
sistemi ve firmanın kapsamına ve standardına göre Aşama 1 denetimi müşteri 
tesisinde gerçekleştirilebilir. / Certification audits are carried out in two stages. Stage 1 
audit can be carried out at the customer site according to the requested management system, 
scope and standard. 

 
Aşama 1 denetiminden sonra Aşama 2 denetimi gerçekleştirilir. Aşama 1 denetim 
sonucu, Aşama 2 denetiminin iptaline veya ertelenmesine neden olabilir. Olağan 
üstü durumlar hariç (değerlendirmeye bağlı olarak) Aşama 2 denetimleri müşteri 
tesislerinde gerçekleştirilir. Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri arasındaki maksimum 
süre 90 gündür./ Stage 2 audit is performed after the stage 1 audit. The Stage 1 audit result 
may result in cancellation or postponement of the Stage 2 audit. Except for extraordinary 
circumstances (depending on the evaluation) Stage 2 audits are conducted at the customer 
premises. The maximum period between Stage 1 and Stage 2 audit is 90 days. 

 
Denetimler, Denetim Planına göre yürütülür. Denetim; açılış toplantısı, denetimin 
gerçekleştirilmesi, denetim ekibi ara ve son değerlendirme toplantısı ve kapanış 
toplantısı aşamalarından oluşur./ Audits are conducted according to the Audit Plan. Audit 
consists of opening meeting, performing the audit, audit team interim and final evaluation 
meeting and closing meeting stages. 

 
Denetim INSPECT’in ilgili prosedürlerine göre yürütülür./ The audit is conducted 
acording to relevant INSPECT’s procedure 
 
Denetim; karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla 
incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle 
yapılır./ Audits are conducted with interviews, examining documents and records by 
sampling method, observing the studies and conditions in the relevant fields. 

 
Denetim Ekibi, denetim sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir. İlgili 
Yönetim Sistemi Standardı şartlarından, müşteri sisteminden sapmalar tespit edilir 
ise bunla uygunsuzluk olarak adlandırılır ve ilgili formlarla kayıt altına alınır./ The 
Audit Team reviews the findings which re obtained as a result of the audit. If deficiencies are 
observed in the customer system from the requirements of the relevant Management System 
Standard, it is called non-conformity and is recorded with the relevant forms 

 
Uygunsuzluklar, Majör (büyük) ve Minör (küçük) olmak üzere 2’ye ayrılır. 
Uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda nasıl bir yol izleneceği kapanış 
toplantısında müşteriye bildirilir. Müşteri kuruluş uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet 
planı sunmak zorundadır./ Nonconformities are divided into 2 group as Major (major) 
and Minor (small). In the event of a nonconformity is raisen, the customer is informed at the 
closing meeting how to proceed. The client organization has to submit a corrective action 
plan for the nonconformities. 

  
Gözlem; sistem standardının dışında, denetim ekibinin bir sonraki denetime de 
yardımcı olması amacıyla varsa olumlu veya olumsuz yazılı görüşleridir./ Observatios 
are the additions to the system standard, the positive or negative written opinions of the audit 
team, th eaim is to assist the next audit. 
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Denetimi gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa, baş denetçi bunun nedenlerini 
müşteri Yönetim Temsilcisine bildirir ve denetimi durdurarak tutanak düzenler. 
Belgelendirme Müdürü tarafından ön yazı, fatura ve tutanağın bir nüshası müşteriye 
gönderilir. / If the difficulty of performing the audit is understood, the lead auditor informs 
the reasons for this to the customer Management Representative and ceases the audit and 
prepares a report. A copy of the cover letter, invoice and minutes is sent to the customer by 
the Certification Manager. 

 
Denetim Raporu ve ekleri Denetim Ekibi ve müşteri Yönetim Temsilcisi tarafından 
karşılıklı olarak anlaşıldığını göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Müşterinin 
imzadan kaçınması durumunda baş denetçi bir tutanak hazırlayarak kendi imzası ile 
raporu ve denetim sonucu görüşünü belirttiği formu INSPECT’e sunar./ The Audit 
Report and its attachments are mutually signed by the Audit Team and the customer 
Management Representative to show that they are mutually understood (It means there is no 
unresolved points). In case the customer refrains from signing, the lead auditor prepares a 
report and submits the report with his signature and the form in which he expresses his 
opinion on the result of the audit to INSPECT. 

 
Kapanış Toplantısı, denetim sonunda denetim ekibi ile müşterinin üst yönetimi, 
Yönetim Temsilcisi ve ilgili birimlerin sorumluları ile yapılır. Toplantıda Baş denetçi 
yapılan denetimin olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarını, varsa uygunsuzluk raporuna 
kaydedilen uygunsuzlukları anlaşılacak şekilde sunar. Denetim Ekibinin hazırladığı 
rapor son karar olmayıp INSPECT’e görüş niteliğindedir. /The Closing Meeting is held 
at the end of the audit with the audit team and the client's top management, the Management 
Representative and the responsible persons of the relevant departments. In the meeting, the 
lead auditor presents the positive and / or negative results of the audit, and the 
nonconformities, if any, recorded in the nonconformity report clearly. The report prepared 
by the Audit Team is not the final decision, it is an opinion to INSPECT. 

 
Karar müşteriye bildirilir. Müşterinin karara itirazı, Belgelendirme Müdürü kararının 
tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde yapılırsa itiraz değerlendirilmek üzere 
Şikayet ve İtiraz Kuruluna sunulur./ The decision is declared to the customer. If the 
customer's appeal to the decision is made within 15 days following the notification date The 
appeal is submitted to the Complaint and Appeals commitee for consideration. 

 
4.4 Belgelendirmeye Karar Verme/Certification Decision 

Belgelendirme kararı; INSPECT prosedürlerinde belirtilen yöntemler dâhilinde 
verilir./ Certification decision; It is given within the methods specified in INSPECT 
procedures. 

 
Belgelendirme kararı verilirken yukarıdaki ilkelere ek olarak IAF akreditasyon 
kılavuzları, Akreditasyon Standartları ve akreditasyonu kullanılan akreditasyon 
kurumunun konu ile ilgili kılavuz, kural ve talimatları göz önünde bulundurulur ve 
bunlara aykırı bir belgelendirme yapılamaz./ While making the certification decision, in 
addition to the above principles, IAF accreditation guidelines, Accreditation Standards and 
the relevant guides, rules and instructions of the accreditation body are taken into 
consideration and a certification cannot be made contrary to these. 
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4.5 Belgenin Düzenlenmesi/Certification Issue 
Gerçekleştirilen denetim sonucu müşterinin yönetim sisteminin ilgili Yönetim Sistemi 
Standardı şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve olumlu karar verilmesi ile 
müşteri belge almaya hak kazanır. / As a result of the audit, it is determined that the 
customer's management system complies with the requirements of the relevant Management 
System Standard and the customer is certificated 

 
Belge, yönetim sistemi belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu 
kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip Inspect tarafından yazılı olarak ikaz 
edildiği halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden müşteriler 
hakkında Madde 4.14’e göre işlem yapılır./ The certificate is given within the scope of 
the application for management system certification and cannot be used outside of this scope. 
Actions are taken according to Article 4.14 for customers who continue to use documents by 
not complying with these criteria even though they are determined otherwise and warned in 
writing by INSPECT. 
 
Belge, belgede adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir 
kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere 
kullanımından doğan sorumluluk müşteriye aittir./ The document is the property of the 
customer mentioned in the document and cannot be transferred to another institution or legal 
entity in any way. The responsibility arising from the unfair use of the documents by third 
parties belongs to the customer. 

 
4.6 Belgelendirmenin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı/Impartiality and Independency of 

certification 
Belgelendirme kararının tarafsız ve bağımsız bir biçimde nasıl verileceği 
Belgelendirme Prosedürü’nde ayrıntıları ile belirtilmiştir./ How the certification decision 
will be made impartially and independently is specified in the Certification Procedure in 
detail. 

 
Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlık çıkmış ise veya firma uygunsuzluğu kabul 
etmiyor ise konuyu öncelikli olarak belgelendirme müdürü ele alır. Belgelendirme 
müdürü konuyu hem denetim ekibi lideri hem de müşteri ile görüşür ve Şikayet ve 
İtirazların Değerlendirmesi Prosedürüne göre komite tarafından karar alınması 
sağlanır./ If there is a dispute on any issue or if the company does not accept the non-
conformity, the issue is primarily handled by the certification manager. The certification 
manager discusses the issue with both the audit team leader and the client, and the committee 
makes a decision according to the Complaints and Appeal Assessment Procedure. 

 
4.7 Belgelendirmenin Yeterliliği/ Adequacy of Certification 

INSPECT akredite olduğu konularda sadece ilgili akreditasyon kurumu tarafından 
yeterliliği kabul edilen denetçiler veya uzmanlar kullanacaktır. Akredite olmayan 
konularda bu şart aranmamak ile birlikte genel yaklaşıma uygun ve IAF kurallarına 
uygun INSPECT prosedür ve talimatlarında verilen yaklaşımdan sapmayan 
denetçiler veya uzmanlar kullanılabilir. / INSPECT will only use auditors or experts 
whose competence is accepted by the relevant accreditation body in the subjects for 
which it is accredited. Although this requirement is not required for non-accredited 
issues, auditors or experts who do not deviate from the approach given in the 
INSPECT procedures and instructions in accordance with the general approach and 
IAF rules can be used. 
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4.8 Belgelendirmenin Sürekliliği/ Contiunity of certification 

INSPECT yapmış olduğu belgelendirmenin sürekliliğini sağlamak ile ilgili tüm 
tedbirleri alır. Belgelendirme denetiminden sonra süreklilik ile ilgili bir endişe 
oluşması durumunda yönetim temsilcisi veya baş denetçi tarafından, ara denetim 
tarihinin öne çekilmesi şartı getirilebilir. / INSPECT takes all measures to ensure the 
continuity of the certification it has made. After the certification audit, if there is a 
concern about continuity, the management representative or the lead auditor may 
require the interim audit date to be brought forward. 
 
Belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler için mesleki sorumluluk 
sigortası yaptırılmıştır/ Professional liability insurance has been made for risks that may 
arise from certification activities. 

Üçüncü taraflar, INSPECT’in faaliyetlerinden kaynaklanacak riskler hususunda 
sigorta ile korunurken, ikinci tarafların riskleri durumunda INSPECT kendi bütçesini 
kullanmaktadır.(Örneğin denetim tekrarı vb durumlar)/ While third parties are protected 
by insurance in terms of risks arising from INSPECT's activities, INSPECT uses its own 
budget in case of the risks of second parties. (For example, audit repetition, etc.) 

INSPECT müşteri devamlılığı ve kalıcılığına önem verir, bu konuyu politika ve hedef 
seviyesinde Belgelendirme müdürünün bir sorumluluğu olarak izler / INSPECT 
attaches importance to customer continuity and permanence, and monitors this issue at the 
policy and target level as a responsibility of the Certification Manager. 

 
Sertifikanın kullanım hakkı ilgili organizasyona ait olmakla beraber sertifikanın 
mülkiyet hakki INSPECT’de kalır. Sertifikalar tescilin yapıldığı andan itibaren 3 yıllık 
bir süre için geçerlidirler. Bu süre içinde yılda en az 1 defa gözetim denetimleri 
gerçekleştirilmelidir. / Although the right to use the certificate belongs to the relevant 
organization, the ownership right of the certificate remains in INSPECT. Certificates are 
valid for a period of 3 years from the moment of registration. During this period, surveillance 
audits must be carried out at least once a year. 
 
Organizasyonun sertifikanın yenilenmesini istememesi halinde bu istek yazılı olarak 
INSPECT’e bildirilmelidir./ If the organization does not want the certificate to be renewed, 
this request should be notified to INSPECT in writing. 

 
4.9 Gözetim Denetimleri/ dispute 

Gözetim Denetimleri, belgeli müşterinin kalite sisteminin belge alış tarihi temel 
alınarak en az yılda bir kez incelenmesidir. İnceleme kalite sisteminin tümünü veya 
bölümlerini kapsayabilir. Gözetim Denetimlerinin sayısı Yönetim Temsilcisine ulaşan 
müşteri şikâyetleri, bir önceki denetimde bulunan uygunsuzluğun derecesine göre 
veya Denetim Ekibinin, Denetim Değerlendirme Raporunda belirtildiği şekilde 
arttırılabilir. Belge kullanma döneminde (3 yıl) en az 2 gözetim denetimi yapılır. 
Gözetim denetimleri her takvim yılında en az 1 kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmenin 
ardından gerçekleştirilecek 1.gözetim denetiminin tarihi, belgelendirme kararı 
tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir. 2. Gözetim denetimi ise takvim yılı içerisinde 
tamamlanmalıdır. (örn: ilk belgelendirme karar tarihi: 05.12.2015 1. Gözetim tarihi 
04.12.2016, 2. Gözetim tarihi 31.12.2017 ye kadar gerçekleştirilmelidir)/ Surveillance 
Audits are the assessment of the certified customer's quality system at least once a year, 
based on the date of certificate. The review can cover all or parts of the quality system. The 
number of Surveillance Audits can be increased according to the degree of nonconformity 
found in the previous audit or as specified in the Audit Assessment Report of the Audit Team, 
Customer complaints reaching the Management Representative. At least 2 surveillance 
audits are made during the certificate usage period (3 years). Surveillance audits should be 
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carried out at least once every calendar year. The date of the 1st surveillance audit to be 
carried out after the first certification should not exceed 12 months from the date of the 
certification decision. 2. Surveillance audit must be completed within the calendar year. (eg: 
date of first certification decision: 05.12.2015 1. Surv. audit date due 04.12.2016, 2. Surv. 
audit date should be done until 31.12.2017) / 

 
Müşteri, referans Sistem Standardının Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İç Denetim 
maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, 
Denetim Ekibine bu uygulamalara ait kayıtları gözetim denetimlerinde ibraz etmek 
zorundadır. Gözetim denetimi sonucuna göre belge devamı, askı, iptal gibi kararlar 
alınabilir./ The Client is obliged to perform the applications of the reference System Standard 
regarding the Management Review and Internal Audit items at least once a year, and must 
submit the records of these practices to the Audit Team during surveillance audits. Decisions 
such as certificate continuation, suspension and cancellation may be taken according to the 
result of the surveillance audit. 

 
4.10 Takip Denetimleri/ Follow-up audits 

Takip denetimi, belgelendirme Denetimi neticesinde müşterinin belge almaya hak 
kazanamaması veya belgeli müşterinin Askıya Alma maddesinde belirtilen 
nedenlerden dolayı belgesinin askıya alınması, tespit edilen uygunsuzlukların takip 
denetimi gerektirmesi durumunda gerçekleştirilen denetimdir. Belgelendirme 
Denetimi sonrası Takip Denetimi söz konusu olduğunda, tespit edilen düzeltici 
faaliyet süresi 3 ayı geçerse takip denetimi tam denetim olarak planlanır ve 
gerçekleştirilir. Ayrıca müşteri karar tarihini takiben 6 aylık süre içinde takip denetimi 
yapılabilmesi için teyit vermez ise müracaatı iptal edilir. Gözetim Denetimi sonrası 
takip denetimi söz konusu olduğunda, müşterinin belgesi askıya alındıktan sonra 6 
ay içerisinde takip denetimi için müracaatı olmamışsa belge sözleşmesi iptal edilir 
ve belgesi geri alınır./ Follow-up audit is the audit performed when the customer is not 
entitled to receive a certificate as a result of the certification audit or the certificate of the 
certified customer is suspended due to the reasons specified in the Suspension article, and 
the detected nonconformities require follow-up audit. Audit after the Certification Audit, if 
the determined corrective action period exceeds 3 months, the follow-up audit is planned 
and performed as a full audit. In addition, if the customer does not give a confirmation within 
6 months following the decision date for follow-up audit, the application is canceled. In the 
case of a follow-up audit after the surveillance audit, if the customer does not apply for a 
follow-up audit within 6 months after the certificate is suspended, the document contract is 
canceled and the certificate is withdrawn. 

 
4.11 Belge Yenileme Denetimi/Re-certification audits 

Müşteri Sistem Belgesinin üç (3) yılsonunda geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile 
müşterinin yeni başvurusu doğrultusunda gerçekleştirilen denetimdir. / It is the audit 
performed in accordance with the customer's new application due to the expiration 
of the Customer’s Certificate at the end of three (3) years. 
 
Yeniden belgelendirme denetimi, yenilemeye olanak sağlamak için zamanında 
(belgelendirme bitiş tarihinden önce) planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Var olan 
belgelendirmenin süresi sona ermeden yeniden belgelendirme faaliyetleri başarı ile 
sonuçlandığında, yeniden belgelendirmenin geçerlilik süresi için var olan 
belgelendirmenin geçerlilik süresi esas alınabilir. Yeni belgenin düzenleme tarihi, 
yeniden belgelendirme karar tarihi veya sonraki bir tarih olabilir./ The recertification 
audit should be planned and carried out in a timely manner (before the certification end 
date) to allow for renewal. When the recertification activities are successful before the 
current certification expires, the validity period of the existing certification can be taken as 
basis for the validity period of the recertification. The issue date of the new document can be 
the recertification decision date or a later date. 
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Belgelendirmenin süresi dolmadan önce yeniden belgelendirme denetiminin 
tamamlamamışsa veya herhangi bir majör uygunsuzluğa ilişkin düzeltmeler ve 
düzeltici faaliyetlerin uygulandığını doğrulayamamışsa, bu durumda yeniden 
belgelendirme tavsiye edilmez ve belgelendirmenin geçerliliği uzatılmaz./ If the re-
certification audit has not been completed before the certification expires, or if the 
corrections and corrective actions regarding any major nonconformities have been 
implemented, then recertification is not recommended and the validity of the 
certification is not extended. 
 
Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması koşuluyla belgelendirme 
süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belge aktif (restore) hale getirebilir; aksi 
taktirde en azından bir Aşama 2 denetimi gerçekleştirilmelidir. Belge üzerindeki 
geçerlilik tarihi, belgelendirme kararının alındığı tarih veya sonrasındaki bir tarih 
olarak belirlenir ve belgenin sona erme tarihinde, önceki belgelendirme çevrimi esas 
alınır./ Provided that the re-certification activities are completed, the certificate can be 
restored within 6 months after the end of the certification period; otherwise, at least one 
Stage 2 audit should be carried out. The validity date on the certificate is determined as the 
date of or after the certification decision is made, and the expiry date of the certificate is 
based on the previous certification cycle. 
 
Belge yenileme senaryoları/The certification renewal scenarios 
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4.12 Kapsam Değişikliği Denetimi/ Scope extension/reduction Audits 

Müşteri sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde 
bulunabilir. Kapsam Değişikliği Denetimlerinde, değişiklik yapılan kapsam ile ilgili 
değerlendirme yapılır. Kapsam Değişikliği Denetimi sonucunda; verilen karar 
doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge 
müşteriden geri istenerek yeni belge hazırlanır. / The customer may request to extend 
or reduct the scope of the certificate. In Scope extension/reduction Audits, an evaluation is 
made regarding the changed scope. As a result of the Scope extension/reduction Audit; If it 
is decided to expand or narrow the scope in line with the decision, the old document is 
requested from the customer and a new document is prepared. 

 
4.13 Adres Değişikliği Denetimi Address change Audits 

Müşterinin sahip olduğu belgeye ait tesis adresinde bir değişiklik söz konusu 
olduğunda gerçekleştirilen denetimdir. Müşteri adres değişikliğinin gerektirdiği 
dokümantasyon değişikliklerini, Inspect’e ibraz etmek zorundadır. Adres 
değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda tam denetim gerçekleştirilir ve 
gerektiğinde eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir./ It is the audit performed 
when there is a change in the facility address of the certificate owned by the customer. The 
customer has to submit the documentation changes required by the address change to 
Inspect. In case the address change affects the field of activity, a full audit is carried out and 
when necessary, the old certificate is canceled and a new certificate is issued. 

 
4.14 Belgenin Askıya Alınması ve İptali/ Suspension and cancellation of certificate 

Inspect müşterinin belgesini verilen karara kararına göre belirli bir süre için askıya 
alabilir. / Inspect can suspend the customer's Certificate for a certain period of time, 
depending on the decision. 
Belgenin askıya alınmasını gerektiren durumlar; / Situations that require suspension of 
the certificate 
• Müşterinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, / Customer failures to 

fulfill its contractual obligations 
• Denetim sonucunda majör uygunsuzluk bulunmasından sonra bu uygunsuzlukları 

verilen süre içerisinde kapatmaması/ Failure to close Major nonconformities within the 
given time as a result of the audit. 

• Müşterinin tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyetlerine ara vermek zorunda 
kalarak, müşterinin talep etmesi, / The customer's request by having to suspend 
activities due to the change in the customer's facility address. 

• Olağanüstü durumlar, hammadde darlığı, grev, lokavt, sipariş alamama, stokların 
erimesi vb. sebeplerden müşterinin üretimini durdurması gibi durumlarda 
müşterinin talep etmesi, / Extraordinary situations, shortage of raw materials, strikes, 
lockouts, inability to receive orders, loss of stocks, etc. Request by the customer in cases 
such as stopping the production of the customer for reasons. 

• Belge tarihi esas alınarak bir yılı aşan süreler için müşterinin gözetim denetimi 
tarihini erteleme talebinde bulunması ve erteleme gerekçesinin ve süresinin 
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Belgelendirme Müdürü tarafından uygun görülmemesi, / Customer requests to 
postpone the surveillance audit date for periods exceeding one year based on the date of 
the certificate and the certification manager does not approve the reason and duration of 
the postponement. 

• Müşterinin logo kullanım şartlarına uymaması. / Customer does not comply with the 
terms of use of the logo 

 
S/
N Durum/Situation Yapılacaklar/Action do be done 

1 

Denetimde tespit edilmiş olan 
majör veya minör uygunsuzlukların 
3 ay içinde kapatılmaması/ Major or 
minor nonconformities detected in the 
audit are not closed within 3 months 

*3 ay sonunda belge askıya alınır./The certificate is suspended at the 
end of 3 months 
*Askı süresi 6 aydır./The suspension period is 6 months 
*6 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi 
yapılır. Sonuç uygunsa belge devam ettirilir./ If nonconformities are 
closed within the 6-month suspension period, follow-up audit is carried 
out. If the result is appropriate, the certificate is continued 
*Uygun değilse veya 6 aylık askı süresi içinde takip denetimi 
yapılamazsa belge iptal edilir./ If nonconformities are closed within the 
6-month suspension period or these are not apropriate, the certificate is 
cancelled 
*Yukarıda belirtilen sürelere Belgelendirme Müdürü kararı ile ek 
süre verilebilir (en fazla 1 ay daha uzatılabilir.)/The above durations 
can be extended 1 month with the decision of certification manager 

2 

Sözleşme şartlarına uyulmaması 
(logo kullanımı, ödemeler v.b. gibi 
şartlara uymamak)/ Failure to 
comply with the terms of the contract 
(use of logo, payments, etc.)  

a) Şikâyet ve itirazların 
değerlendirilmesi prosedürü 
çerçevesinde firmadan 
düzeltici faaliyet istenilir./ 
Corrective action is requested 
from the company within the 
framework the Complaints and 
appeal evaluation procedure 

b) Direkt belgenin askıya 
alınması ve firmadan düzeltici 
faaliyet istenmesi./ Suspension 
of the certificate and requesting 
corrective action from the 
company 

a) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 3 aydır. Bu süre aşılırsa veya 
düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır. Askı 
süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar 
kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa belge devam 
ettirilir. Sonuç yine olumsuz ise belgenin iptaline karar verilir 
(tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.)/ The 
corrective actions should be done within 3 months. If the period 
exceeds 3 months, the certificate is suspended. The suspension period 
is 6 months, If nonconformities are closed within the 6-month 
suspension period, follow-up audit is carried out. If the result is 
appropriate, the certificate is continued. If the result is not 
appropriate the certificate is cancelled (it is decided by certification 
manager) 

 
b) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 3 aydır. Bu süre aşılırsa veya 

düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belgenin iptaline karar verilir 
(tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.)/ The 
corrective actions should be done within 3 months. If the period 
exceeds 3 months, the certificate is suspended. (it is decided by 
certification manager) 

3 

a. Herhangi bir sebepten (grev, 
doğal afetler, üretim / hizmetin 
durması v.b.) dolayı firmanın 
kendisinin iptal veya askı talep 
etmesi/ The company requests 
cancellation or suspension for 
any reason (strike, natural 
disasters, stoppage of production 
/ service, etc.), 

b. Firmanın, İş yoğunluğu, 
ihaleler, yer değişikliği, 
personel, adres, kapsam 
değişiklikleri denetim erteleme 
etmesi./ The firm requestes the 
postponement of audit because of 
workload, tenders, location 
change, personnel, address, 
scope changes, 

c. Olağan üstü durumlar gerekçe 
gösterilerek ertelem talep 
edilmesi/ Requesting a 
postponement due to 
extraordinary situations 

a. Firmadan Yazılı istek alınır ve Belgelendirme Müdürü kararı 
belge iptal edilir ve/veya askıya alınır./ A written request is 
received from the company and it is canceled and / or suspended with 
the decision of the Certification Manager 
 

b. Belge geçerlilik süresinin sonunda askıya alınır. 6 ay askı 
süresi, sonrasında denetim yapılmazsa iptaline, 6 aya kadar 
denetim yapılırsa normal belgelendirme prosedürü işletilir./ The 
certificate is suspended at the end of its validity date. If the audit is 
not carried out after the suspension period of 6 months, it is 
cancelled, the normal certification procedure is applied if the audit 
is carried out up to 6 months.. 

 
c. Denetim belgelendirme müdürünün vereceği karara göre 

ertelenebilir./the audit can be postponed depending on  the decision 
of certificatino manager 

4 
Firmanın yasal uygunluğunu 
kaybetmesi/In case of the 
organization  loose the legal 
compliance 

Belgenin acilen askıya alınmasına ve 6 aylık askı süresi sonunda 
durumun devam etmesine istinaden iptaline karar verilir. / The 
certificate is decided to be urgently suspended, based on the continuation 
of the situation at the end of the 6-month suspension period it is canceled 

5 
Firma talebi üzerine belge bitiş 
tarihinden itibaren herhangi bir 
denetimin yapılmaması 

*Belge askıya alınır ve askı süresi maksimum 6 aydır.The certificate 
is suspended, the max suspension duration is 6 months 
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durumunda./ In case of that no audit 
is requested by th client carried after 
the date of expiry of the certificate 

 
Müşteri, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo 
kullanımını durdurur. Müşteri, belge ve eklerini en geç 15 (onbeş) gün içerisinde 
Inspect’e iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı 
dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Müşteri belgesini, ekini veya 
sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile 
Belgelendirme Müdürlüğüne bildirmesi istenir. Askıya alma süresince, müşteri 
belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede Inspect’in her türlü hakkı saklıdır. / 
The customer stops using the certificate and logo as of the notification of the suspension 
decision. The customer returns certificate and attachments to Inspect within 15 (fifteen) days 
at the latest. If he does not return it, he / she is warned in writing first, if the warning is not 
taken into consideration, legal action is initiated. If the customer declares that it lost it’s 
certificate, annex or contract, It is asked to report the published loss notice to the 
Certification Manager with a petition. During the suspension period, the customer cannot 
benefit from the rights of the document. During this period, Inspect reserves all rights. 
 
Inspect, belgenin askıya alınmasına dair kararları web sitesinde yayınlarında ve 
günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya 
alınma nedeninin yapılan denetim neticesinde giderildiği kanıtlandığında, belge 
askıdan kaldırılır. / Inspect reserves the right to publish the decisions regarding the 
suspension of the certificate in its website and daily newspapers with justifications. When it 
is proven that the reason for suspension of the certificate has been resolved as a result of the 
audit, the certificate is removed from the suspension. 
 
Belgenin askıda kalma süresi en fazla 3 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Müdürü 
kararı ile özel durumlar için (mevsimlik ürünler, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. 
durumlarda) en fazla 3 ay daha uzatılabilir. / The suspension period of the certificate is 
3 months at most. However, this period can be extended for a maximum of 3 months for 
special cases (seasonal products, extraordinary situations, epidemic, economic crisis, etc.) 
with the decision of the Certification Manager. 

 
4.15 Sözleşmenin İptal Edilmesi/ Termination of agreement 

Müşterinin Inspect Yönetim Sistem Belgesi’nin kullanımına dair sözleşmesi, Inspect 
Belgelendirme Müdürü kararına göre iptal edilebilir. Sözleşmenin iptal edilmesini 
gerektiren durumlar; / The customer's contract for the use of the Inspect Management 
System Certificate can be canceled according to the decision of the Inspect Certification 
Manager. Situations that require the cancellation of the contract; 
• Askı süresi sonuna kadar müşterinin askı halinin kaldırılması için denetim 

gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi veya askı süresi sonunda yapılan 
denetimde majör uygunsuzluğun bulunması. / The customer does not allow an audit 
to remove the suspension until the end of the suspension period or if there is a major 
nonconformity in the audit performed at the end of the suspension period. 

• Müşteri Yönetim Sistem Belgesini, kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten 
farklı alanlarda kullanması / Using the Customer Management System Certificate in 
areas other than the specified product or service 

• Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi / Bankruptcy of 
the customer or termination of the activities within the scope of the document 

• Müşterinin denetim sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi / Customer providing 
incomplete and misleading information during the audit 

• Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı / Misleading and unfair use of the document 
• Inspect belgelendirme ücretinin ödenmemesi / Non-payment of Inspect certification 

fee 
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• Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan denetimlerde müşterinin sisteminin ilgili 
standarda uygunluğunu yitirdiğinin tespit edilmesi / In the audits conducted within 
the validity period of the certificate, it is determined that the customer's system has lost 
compliance with the relevant standard. 

• Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması / The customer is not 
present at the facility address specified in the document. 

• Müşterinin bu prosedür hükümlerine aykırı hareket etmesi / Customer acting 
contrary to the provisions of this procedure 

• Müşterinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması / Damage by the customer on 
certificate and attachments 

• Müşterinin talebi sonucu / As a result of customer request 
• Müşterinin tüzel yapısının değişmesi / Changes in the legal structure of the customer 

 
Müşteri sözleşmesini iptal etmek istediğinde, isteğini Inspect’e yazılı olarak bildirir. / 
When the customer wants to cancel the contract, it should be notified to Inspect in writing. 

 
Inspect belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları Inspect 
web sitesinde yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama 
hakkına sahiptir. / Inspect reserves the right to publish the decisions regarding the 
withdrawal of the document and the termination of the contract in its publication on the 
Inspect website and daily newspapers 
 
Müşteri, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren 
belge ve logonun kullanımını durdurur. Müşteri, sözleşme ile kendisine verilmiş her 
türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Inspect’ e 
iade eder. / The customer ceases to use the document and logo as of the notification of the 
decision to withdraw the document and cancel the contract. The customer returns all kinds 
of documents given to him by the contract to Inspect within 15 days at the latest from the 
date of notification. 

 
4.16 Sertifikalı Bir Organizasyonun Sorumlulukları/Responsibility of certified 

organization 
1. Her zaman sertifika kurallarına uyulduğundan emin olunmalıdır. / Always make 

sure that the certification rules are followed. 
2. Sistemin sürekliliği ve sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde uygulanması 

organizasyonun sorumluluğudur. Sertifikanın geçerliliği bu uygulamanın 
yapılmasına bağlıdır, bu durum INSPECT tarafından yapılacak gözetim 
denetimleri ile teyit edilecektir. /It is the responsibility of the organization to implement 
the system in a way that ensures continuity and continuous improvement. The validity of 
the certificate depends on the implementation of this application, this will be confirmed 
by the surveillance audits by INSPECT. 

3. Logo kullanımı “Logo ve Belge Kullanım Talimatı”nda belirtilen koşul ve şartlara 
uygun yapılmalı (örnek başarılı denetim sonrasında tescilin yapılması ile 
sertifikalı organizasyon ilgili INSPECT logosunu kullanmaya hak kazanır. Logo 
yalnızca sertifikalı organizasyonlar tarafından ve her zaman sertifikada belirtilmiş 
ad ve adres(ler) ile birlikte kullanılmalıdır. Logo yazışmalar, ilan ve promosyon 
alanlarında kullanılmak istendiğinde mutlak sertifika numarası ve uygun olan 
yönetim standardını kapsayacak şekilde kullanılmalıdır. Logo yalnızca tescilin 
yapıldığı alanla ilgili ve sertifika tescilini yapan organizasyonu belirterek 
kullanılabilir, logonun kullanıldığı durum ve hal tescilde belirlenmiş alanların 
dışında olduğunuza dair şüphe yaratmamalıdır.Herhangi bir sebeple sertifikanın 
devamlılığı durdurulduğunda logo kullanımı kesinlikle derhal durdurulmalıdır.) / 
The use of the logo should be made in accordance with the terms and conditions specified 
in the "Logo and Document Usage Instruction" (the certified organization is entitled to 
use the relevant INSPECT logo after the sample successful audit. The logo should be used 
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in correspondence, advertisement and promotion areas in a way that includes the 
absolute certificate number and the appropriate management standard. If the continuity 
of the certificate is stopped for any reason, the use of the logo should definitely be stopped 
immediately.) 

 
4. Gerekli durumlarda ilgili  yönetim sistemine uygun olarak sisteme dahil edilen 

dokümanlar ve sürdürülen çalışmaların tamamının ya da herhangi bir bölümünün 
suretlerinin Belgelendirme Müdürünün INSPECT çalışmalarında; referans olarak 
kullanabilmesi için elde edilebilir olmasına imkan sağlanmalıdır. /Documents 
included in the system in accordance with the relevant management system and copies of 
all or any part of the work carried out when necessary in the INSPECT works of the 
Certification Manager; It must be provided to be available for use as a reference. 

 
5. Sistemde başvuru sahibi / belgeli organizasyon tarafından yapılan düzenlemeler 

mutlaka INSPECT’e bildirilmelidir. Yapılan düzenleme önemli ise (örneğin bir 
prosedürün sistemden tamamen kaldırılması) bildirme işlemi yazılı olarak derhal 
yapılacaktır. Yapılan küçük değişiklikler bir sonraki denetleme veya gözden 
geçirme ziyaretlerinde INSPECT’e bildirilmelidir. /The arrangements made by the 
applicant / certified organization in the system must be notified to INSPECT. If the 
arrangement is important (for example, removing a procedure from the system 
completely), notification will be made in writing immediately. Minor changes made 
should be notified to INSPECT at the next audit or review visit. 

 
6. Organizasyon INSPECT tarafından yapılan denetimlerde; denetim standardının 

uygunluğunu gösterecek yeterli objektif delillere ulaşılması için gerekli iş birliğini 
yapmalıdır. Bu durumun olmaması belgelendirmenin askıya alınması veya iptali 
için sebep sayılmaktadır. /The organization should cooperate in order to obtain 
sufficient objective evidence to show the compliance of the audit standard in the audits 
performed by INSPECT. The absence of this situation is considered as a reason for the 
suspension or cancellation of the certification.. 

 
7. Sertifika konusunda yönetimi temsil edecek kişi ve birden fazla vekil atanmalıdır, 

vekiller temsilcinin yokluğunda (ya da değiştirilmesi gerektiğinde) sertifikanın 
gerektirdiği tüm münasebetlerden sorumlu olacak prosedürlerde ve sertifikanın 
bağlı olduğu şartlarla ilgili diğer bilgilerde herhangi bir değişiklik olması 
durumunda ki buna INSPECT’e bildirilen müşteri şikayetleri de dahil INSPECT 
temsilcisinin talep etmesi durumunda her ziyarette imzalı beyanda 
bulunacaklardır. INSPECT bütün sertifikalı organizasyonlarda müşteri 
şikâyetlerinin ve her bir şikâyetin çözümü için alınan düzeltici/önleyici faaliyetlerin 
sistemde kaydedilmesini önermektedir. / The person who will represent the 
management and more than one representative should be appointed, the representative 
will be responsible for all the relations required by the certificate in the absence of the 
representative (or when it needs to be changed), in case of any changes in the procedures 
and other information regarding the conditions to which the certificate is bound, the 
customer who has been notified to INSPECT. Including their complaints, they will make 
a signed declaration at each visit if requested by the INSPECT representative. INSPECT 
recommends that customer complaints and corrective / preventive actions taken to 
resolve each complaint are recorded in the system in all certified organizations. 

 
8. Sertifika son bulduğunda (sebebi ne olursa olsun), logo ve logonun üzerinde 

bulunduğu reklam malzemeleri ile referanslarda dahil olmak üzere derhal 
kullanımı durdurulmalıdır. / When the certificate expires (for whatever reason), its use 
should be stopped immediately, including the logo and advertising materials on which 
the logo is placed, and references. 
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9. INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’yi belge 
konusu ile ilgili herhangi bir ters durumda, özellikle suç ve dava gibi potansiyeli 
yüksek olan olaylar için mutlaka en kısa surede bilgilendirilmelidir. / INSPECT 
Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. should be informed as soon as 
possible in any adverse event related to the document subject, especially for events with 
a high potential such as crime and lawsuits. 

 
10. INSPECT hizmetin verilmesi sürecinde masraflarını talep etme hakkına sahiptir. 

/ INSPECT has the right to claim its expenses during the service provision process. 
 

4.17 Organizasyon Tarafından Ödenmesi Gereken Ücretler/ Fees Payable by the 
Organization 
Ek ücretler: Yol, konaklama, yeniden sertifika hazırlanması veya onayı, ekstra 
bayrak vb. ücretleridir. / Additional fees: Travel, accommodation, recertification or 
approval, extra flag, etc. are the fees 
Denetim ücreti:  Her şartta ödenmesi gerekir (sertifikanın devam ettirilmesinin 
istenmemesi halinde bile). / Audit fee: must be paid in all circumstances (even if the 
continuation of the certificate is not desired) 

 
4.18 İtirazlar Ve Değerlendirilmesi/ Appeals and Evaluation 

Belgelendirme talebinde bulunan veya daha önce belgelendirilmiş olan bir müşteri 
Inspect tarafından alınan herhangi bir karara karşı itirazda bulunabilir. Müşteri bu 
itirazı söz konusu karar bildiriminin eline geçmesini izleyen 15 gün içerisinde 
yapabilir. / Appeals 
 
Şikayetin değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılar Şikayet ve İtirazların 
Değerlendirilmesi Prosedüründe belirtilmiştir. / Appeals 

 
4.19 INSPECT’in Sorumlulukları/ INSPECT’s responsibilities 

1. INSPECT sözleşmenin hazırlanması, denetim heyetinin oluşturulması, 
denetimlerde dış kaynak kullanımı, denetimlerin gerçekleştirilmesi, belgenin 
verilmesi, belgenin sürdürülmesi, kapsamın genişletilmesi, kapsamın 
daraltılması, adres değişikliği, özel durumlarda yapılan denetimler, belgenin 
askıya alınması ve belgenin iptali konularında alınan tüm kararların 
sorumluluğunu üstlenir. / INSPECT undertakes the responsibility of all decisions taken 
regarding the preparation of the contract, the assignment of the audit team, the 
outsourcing of the audits, the execution of the audits, the issuance of the certificate, the 
continuation of the certificate, the extension of the scope, the reduction of the scope, the 
address change, the audits made in special cases, the suspension of the certificate and 
the cancellation of the certificate. 

 
2. Tedarikçilerin INSPECT denetim ziyaretleri programına kaydedilmesi, ziyaret ve 

zamanı konusunda bilgilendirme yapılması (bu ziyaretler en az yılda 1 ya da 
gerekli görüldüğünde 2 kez yapılır) ve kuruluşta sertifika tescilinin gerekliliğinin 
yeterince anlaşıldığı ve bu konuda çalışıldığından emin olmak için temsilcisinin 
gönderilmesini sağlar. / It ensures that the suppliers are registered in the INSPECT 
audit visits program, that they are informed about the visit and its time (these visits are 
made at least once a year or twice when deemed necessary), and its representative is 
sent to ensure that the necessity of certificate registration in the organization is 
understood and worked on. 

 
3. Belgelendirilecek kuruluşa, uygulanabilir rehber bilgilerle ve standartlarda 

yapılan tüm değişikliklerle ilgili bilgi verilmesini ve sertifika yönetiminin görüşleri 
doğrultusunda ilgili isleyiş ve prosedürlerin istenilen şekilde değiştirilmesine 
imkan sağlayacak makul sürenin sağlanmasını temin eder. / It ensures that the 
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organization to be certified is informed about the applicable guideline information and 
all changes made in the standards, and that a reasonable period of time is provided to 
allow the relevant operations and procedures to be changed as desired, in line with the 
opinions of the certificate management. 
 

4. Tedarikçiler hakkında halka açık olanlar haricinde tüm bilgilerin gizli tutulmasını 
sağlar. / Ensures that all information about suppliers, other than public ones, is kept 
confidential. 
 

5. Tedarikçilere ait belge kapsamındaki ürünlerle ilgili gelen tüm müşteri 
şikâyetlerini değerlendirir. / It Evaluates all customer complaints about the products 
covered by the document belonging to the suppliers. 

 
6. Belgeli organizasyon istenilen bu kuralların devamlılığının sürdürülmesini geçici 

olarak sağlayamazsa, Inspect INSPECT logosunun ve diğer hakların, yeniden 
ilgili devamlılığın sağlanıldığı konusunda ikna olduğu ana kadar veya henüz 
sonuçlanmamış itiraz konusu sonuçlanana kadar kullanımının durdurulmasını 
derhal talep edebilir. / If the certified organization is temporarily unable to maintain 
the continuity of these desired rules, Inspect may request immediate cessation of use of 
the INSPECT logo and other rights until it is convinced that the relevant continuity has 
been restored or until the conclusion of the pending objection. 

 
7. Eğer belgeli organizasyon bu kuralların devamlılığının sağlanmasında başarısız 

olursa Belgelendirme Müdürü belirlenmiş şartlara göre gerekli gördüğü 
durumlarda sertifikayı geri almaya, kapsamının daraltılmasına, sertifika 
verilmemesine veya yenileme yapılmamasına karar verebilir. Bu kararlar ve 
kararların alınma sebepleri Belgelendirme Müdürü tarafından yazılı olarak 
bildirilir. / If the certified organization fails to maintain the continuity of these rules, the 
Certification Manager may decide to withdraw the certificate, to reduct its scope, not to 
give a certificate or not to renew it, if it deems necessary according to the specified 
conditions. These decisions and the reasons for making the decisions are notified in 
writing by the Certification Manager. 

 
8. Belgelendirme Müdürü, organizasyonun iflas yasalarına tabi hale gelmesi, 

alacaklıları ile herhangi bir düzenleme ve anlaşmaya gidilmesi, zorla ya da kendi 
isteği ile tasfiyeye gidilmesi (yeniden yapılanma için olanlar hariç),  işin alıcısının 
çıkması ve iyi niyetli müteşebbis olma ehliyetinin yitirildiği durumlarda sertifikayı 
geri almaya, sertifika verilmemesine ya da yenilenmemesine karar verebilir. Bu 
gibi kararlar ve sebepleri organizasyona yazılı olarak bildirilecektir. / The 
Certification Manager will withdraw the certificate in cases where the organization 
becomes subject to bankruptcy laws, any arrangement and agreement with its creditors, 
a liquidation by force or willingness (except for reorganization), the recipient of the 
business and the loss of the capacity to be a bona fide entrepreneur. it can decide not to 
receive a certificate, to issue a certificate or not to renew it. Such decisions and their 
reasons will be notified to the organization in writing. 

 
9. Organizasyonun veya başvuru sahibinin sertifika kurallarına bağlı olarak yönetim 

kurulunca verilen herhangi bir karara karsı itiraz etmesi durumunda, bu istek 
yazılı olarak itiraza sebep olan kararın kuruluşa resmi olarak bildirildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Şikâyet ve itiraz komitesi 30 gün içinde 
yapılacak olan görüşmenin yerini ve tarihini itiraz sahibine en az 7 gün önceden 
haber verecektir. İtiraz sahibi, komitenin kimlerden ve nasıl oluşturulacağı 
konusuna nasıl itiraz edebilecekleri hakkında bilgilendirilecektir.  Bu tür 
itirazlarda INSPECT Genel Müdür gerekli görülmesi halinde komitenin 
oluşturulmasında değişiklik yapabilecektir. İtiraz sahibinin katılımıyla (istediği 
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takdirde) oluşturulan komitede itirazda bulunan ve Belgelendirme Müdürü 
isterlerse herkes önünde görüş bildirmeme hakkına sahiptirler. Komite 
başkanının,  çoğunluğun katılımıyla aldığı kesin ve geri dönülemez kararı 
açıklamasını takiben toplantı son bulur. / In the event that the organization or the 
applicant objects to any decision made by the board of directors in accordance with the 
certificate rules, this request must be made in writing within 15 days from the date on 
which the decision causing the objection is officially notified to the organization. The 
Complaint and Objection Committee will notify the appellant at least 7 days in advance 
of the location and date of the meeting to be held within 30 days. The appellant will be 
informed about who and how the committee will be formed and how they can object. In 
such objections, INSPECT General Manager may make changes in the formation of the 
committee if deemed necessary. In the committee formed with the participation of the 
objector (if he wishes), the Certification Manager has the right not to express an opinion 
in front of everyone if they wish. The meeting ends after the chairman of the committee 
announced the final and irreversible decision taken with the participation of the 
majority. 

 
10. Yönetim temsilcisi tarafından kuruluşa yazılı olarak bildirilecek, logo kullanımı ve 

diğer hizmetleri etkileyebilecek nitelikte değişikliklerin yapıldığı durumlarda, 
kuruluşunda ilgili önemli değişikliği yapabilmesi için, değişikliğin bildirildiği 
tarihten itibaren 6 aydan az olmamak üzere tamamlanması gereken durumların 
dışında kalan kural değişiklikleri logo kullanımını ve diğer sağlanan hizmetleri 
kullanma hakkınızı etkilemez. / In cases where changes are made to be notified to the 
organization in writing by the management representative and that may affect the use of 
the logo and other services, the rule changes that must be completed not less than 6 
months from the date of notification, in order to make the relevant important change in 
the organization, the use of the logo and other services provided. does not affect your 
right to use 

 
11. INSPECT hizmetleri tüm potansiyel müşterilere açıktır. Hizmetlerimiz hiç bir 

ayrıma tabi tutulmaksızın gereksiz mali yük ve şartlar öne sürülmeden kullanıma 
hazır bulunmaktadır. Tarafımıza kayıtlı organizasyonların bir listesi merkez 
ofisimizde halka acık olarak bulunmaktadır. / INSPECT services are open to all 
potential customers. Our services are ready to use without any discrimination and 
unnecessary financial burden and conditions. A list of organizations registered with us 
is available to the public at our head office. 

 
12. Bu kuralların gerektirdiği durumlarda INSPECT ile temas kurmak gerekirse 

bunu yazılı ve imzalı olarak kuruluş tarafından normal postalama, önceden 
ödenmiş taahhütlü yada iadeli taahhütlü olarak gönderim işlemleri  (verilen 
adres(ler)’de değişiklik olması ihtimali nedeniyle) daha önceden bildirilen 
adres(ler)’e yapılması gereklidir. Posta kanalıyla tarafımızca alınan her bilgi 
(aksi ispat edilmediği surece) 48 saat önce postalanmış kabul edilir. 
Yazışmaların daha etkin olarak alınabilmesi için adres bilgilerinin eksiksiz ve 
doğru olarak bu kurallara uygun yapıldığından emin olunmalıdır. / In cases 
required by these rules, if it is necessary to contact INSPECT, it is necessary to send it 
in writing and signed by the organization by regular mail, prepaid registered or 
registered mail delivery (due to the possibility of change in the address (s) given) to the 
address (s) previously notified. It must be done to. Any information received by us via 
mail (unless proven otherwise) is deemed to have been posted 48 hours in advance. In 
order to receive correspondence more effectively, it should be ensured that the address 
information is complete and correct in accordance with these rules. 
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5.0 İlgili Dokümanlar/Relevant Documents 
• Tarafsızlığı Koruma Komitesi Çalışma Prosedürü 
• Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü 
• Logo ve belge kullanım talimatı 
• Denetim ekibi atama formu 

 


