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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, işletmemizde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan
doküman tiplerinin tanımlanması, bu dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi,
onaylanması, yayınlanması, dağıtımı, sürdürülmesi, revizyonu ve dış kaynaklı
dokümanların kontrolü ile ilgili yöntemlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Kalite sistemi kapsamında kullanılan tüm iç kaynaklı dokümanları, dış kaynaklı
dokümanları kapsar.

3. TANIMLAR

Süreç: Girdileri kaynaklar kullanılarak müşteri için değer oluşturan, firma için de katma
değer yaratan çıktılara dönüştürülmesi için kullanılan, tanımlanabilir, ölçülebilir,
tekrarlanabilir, fonksiyonlar arası her faaliyet veya faaliyet grubu.

Prosedür: Ürün ve hizmet kalitesini etkileyen süreçlerin amaç ve kapsamını belirten,
süreçlerin işleyişine yönelik faaliyetlerin nasıl, ne zaman, nerede ve kim tarafından
yapılacağını tarif eden, bölümler arası yetki, sorumluluk ve bilgi akışlarının belirlendiği ana
sistem dokümanlarıdır.

Talimat: İstenen kalite düzeyine ulaşılmasını ve sürecin yönetimini sağlamada yeterli
detaya sahip, anlaşılabilir tanımlamaları içeren, spesifik işlemlerin açıklandığı
dokümanlardır.

Form: Ürün ve hizmet kalitesini etkileyen faaliyet ve uygulamalar sırasında tutulması
gereken kayıtlar ve işin yapılışında kullanılan bilgiler için düzenlenen, bilgi akışında
kullanılan formatları belirlenmiş dokümanlardır.

Kontrollü doküman: Doküman dahilinde yapılan değişikliklerin takip edilerek, güncel
durumda tutulduğu kopya.

Kontrolsüz doküman: Genellikle bilgi amaçlı çoğaltılan kayıt dışı ve takibi gerekmeyen
kopyadır.

4. SORUMLULUKLAR

Kalite Güvence Müdürü: Onaylanan dokümanların format ve içerik açısından kontrol
edilmesinden, çoğaltılmasından, dağıtılmasından, değişikliklerin yayınlanmasından,
geçersiz ve/veya yürürlükten kalkan dokümanların kaldırılmasından, kalite sistemi için
gerekli işlemlerin yer aldığı tüm alanlarda ilgili dokümanların bulundurulmasından,
değişikliklerin sisteme adapte edilmesinden ve dış kaynaklı dokümanların güncelliğinin
sağlanmasından sorumludur.

Tüm Bölümler: Bölümleriyle ilgili dokümanların hazırlanmasından ve uygulanmasından
sorumludur.
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Ex Yetkili Kişi: Ex ürünler ile ilgili dokümanların ürünlerin Ex sertifikaları ve teknik 
dokümantasyonuna uygunluğunu kontrol edilmesinden, değişikliklere onay verilmesinden 
sorumludur. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR.015 Doküman Dağıtım ve Kontrol Formu

FR.075 Dokümantasyon Gözden Geçirme Formu

FR.121 Dış Kaynaklı Doküman Gözden Geçirme Formu LS.026 

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

AS.11.04 Doküman Kontrolü Süreci

6.2 maddesinde bulunan dokümanlar

6. PROSEDÜR

6.1 Dokümanların Tanımlanması

6.1.1 KEK (NSL Teknoloji Kalite El Kitabı)

NSL Teknoloji Kalite El Kitabı ISO 9001 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. KEK’nın 
madde numaraları ISO 9001 standardının madde numaralarıyla birebir aynıdır.  

KEK, bölümler halinde hazırlanmıştır, herhangi bir sayfada revizyon yapıldığında o 
bölümün tüm sayfaları ile kapak, içindekiler, revizyon durumu sayfası da revize edilir. 
Hazırlayan imzası ve İcra Komitesi onayı sadece kapak sayfasında bulunur.  

KEK formatı aşağıdaki bilgileri kapsar; 

Üst başlıkta NSL Teknoloji yazısı, doküman Adı, bölüm adı ve numarası, 

Alt başlıkta bölüm numarası, revizyon numarası, revizyon tarihi ve sayfa numarası. 

6.1.2 LKEK (Kalibrasyon Laboratuvarı Kalite El Kitabı) 

NSL Teknoloji Kalibrasyon Laboratuarı Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17025 standardına 
uygun olarak hazırlanmıştır. LKEK’nın madde numaraları TS EN ISO/IEC 17025 
standardının madde numaralarıyla birebir aynıdır.  

LKEK, bölümler halinde hazırlanmıştır, revizyon yapıldığında tüm bölüm sayfaları ve kapak 
sayfası revize edilir. Tüm sayfalarda Hazırlayan, Kontrol eden imzaları ve İcra Komitesi 
onayı bulunur.  

KEK formatı aşağıdaki bilgileri kapsar; 

Üst başlıkta; NSL Teknoloji yazısı, doküman Adı, 

Alt başlıkta; hazırlayan, kontrol edenler, onaylayan, revizyon numarası, revizyon tarihi, 
bölüm numarası ve sayfa numarası. 

6.1.3 OEK (Organizasyon El Kitabı) 

Org.El Kitabı, Organizasyon Şeması, Unvan ve vekil listesi ile görev tanımlarından oluşur. 
Herhangi bir revizyon yapıldığında, revize edilen sayfa, kapak, içindekiler ve revizyon 
durumu sayfası da revize edilir. Hazırlayan imzası ve İcra Komitesi onayı sadece kapak 
sayfasında bulunur.  

KEK formatı aşağıdaki bilgileri kapsar; 

Üst başlıkta NSL Teknoloji yazısı, doküman Adı, bölüm adı ve numarası, 
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Alt başlıkta bölüm numarası, revizyon numarası, revizyon tarihi ve sayfa numarası. 

6.1.4 Prosedür, Talimat, Liste, Kalite Planı, Plan, Kalite Normu dokümanlarının formatı 
aşağıdaki bilgileri kapsar; 

Üst başlıkta; NSL Teknoloji yazısı, Doküman adı, 

Alt başlıkta; Doküman Kodu, Hazırlayan, Onaylayan, Tarih ve Sayfa No. 

6.1.5 Formların doküman formatı ise şöyledir; 

Üst başlıkta; NSL Teknoloji yazısı, Doküman adı, 

Sol en alt satırda ise doküman kodu bulunur. Onay kısmı orijinal sayfanın arkasındaki 
kaşededir. 

6.1.6 Dokümanların Kodlanması 

Prosedür, Talimat, Liste, Kalite Planı, Plan, Destek Doküman ve Kalite Normlarının 
Kodlanması: 

XX.XX/XX

Revizyon numarası 

Sıra numarası 

Doküman cinsi  

Doküman Cinsi: PR: Prosedür, TM: Talimat, LS: Liste, KP: Kalite Planı, PL: Plan, NM: Kalite 
Normu, DD: Destek Doküman, UM: Üretim Montaj Talimatı, UT: Üretim Test Talimatı, UD: 

Üretim Dizgi Talimatı, UP: Terazi Üretim Talimatı, GK: Giriş Kalite Kontrol Talimatı, BG: Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Talimatı 

Yukarıda belirtilen sıra numarası prosedür, kalite planı için iki haneden diğerleri için üç 
haneden oluşur. 

Süreç Planının Kodlanması: 

AS.XX.XX/XX Revizyon numarası

Alt sıra numarası 

Temel süreç numarası 

Doküman cinsi süreç 

Formların kodlanması: 

FR.XXX Rev.XX 

Revizyon numarası 

   Sıra numarası 

Doküman cinsi Form 
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Teknik Çizimlerin Kodlanması: 

Teknik Çizimlerde ürüne ilişkin Mal Kodu, o ürüne ilişkin çizim türü ve birden fazla 
parçadan oluşan ürünlere ilişkin parça numarası belirtilerek kodlandırılmaktadır.  

Ex Ürünler ile ilgili teknik çizimlerin diğer çizimlerden ayrıştırılması için çizim kodunun 
sonuna Ex eki eklenecektir. 

XXXXXX. Y XX -Ex 
 
 Parça numarası 

  Çizim Türü  ( 1:Mekanik Çizim, 

2:Elektronik devre Şeması çizimi, 

3:Tuş Takımı, etiket çizim) 

Mal Kodu 

6.1.7 Dokümanlar bilgisayar ortamında elektronik kopya ve gerekli yerlerde basılı kopya 
şeklinde kullanılmaktadır. 

6.1.8 Ex ürünler ile ilgili kontrol, test talimatları gibi dokümanların ve formların diğer 
dokümanlardan ayrıştırılması için dokümanın ve/formun sağ üst başlığına aşağıdaki ex 
logosu eklenecektir. 

Ex Ürünler ile ilgili çizimlerde 
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6.2 Dokümanların Hazırlanması ve Onayı 

6.2.1 Firmanın dokümantasyon yapısı, aşağıdaki tabloda bahsedilen dokümanlardan oluşur. 

Doküman Hazırlayan Onaylayan 

Kalite El Kitabı Kalite Güvence Müdürü İcra Komitesi 

Lab. Kalite El Kitabı Kalite Güvence Müd./ Kal.Lab.Müd. İcra Komitesi 

Organizasyon El Kitabı Kalite Güvence Müdürü İcra Komitesi 

Prosedür 
Kalite Güvence Müdürü / İlgili Bölüm 

Müdürü 
İcra Komitesi 

Süreç Planı 
Kalite Güvence Müdürü / İlgili Bölüm 

Müdürü 
Kalite Güvence Müdürü 

Kalite Planı İlgili Bölüm Müdürü Kalite Güvence Müdürü 

Talimat İlgili Bölüm Müdürü Kalite Güvence Müdürü 

Listeler İlgili Bölüm Müdürü Kalite Güvence Müdürü 

Planlar 
Kalite Güvence Müdürü / İlgili Bölüm 

Müdürü 

Kalite Güvence Müdürü / 

İcra Komitesi 

Formlar İlgili Bölüm Müdürü Kalite Güvence Müdürü 

Kalite Normları Kalite Güvence Müdürü Kalite Güvence Müdürü 

Teknik Dokümanlar İlgili Bölüm Müdürü İlgili Bölüm Müdürü 

Ex Ürünler ile ilgili 
Dokümanlar 

İlgili Bölüm Müdürü Ex Yetkili Kişisi 

BGYS Talimatları BGYS Komitesi BGYS Komitesi 

6.2.2 Hazırlanan tüm dokümanlarda Microsoft Word ve Microsoft Excel yazılımları ve “Tahoma” 
karakteri kullanılır. 

6.2.3 Tüm dokümanlar yılda en az bir defa (iç tetkik faaliyetleri öncesinde) gözden geçirilerek 
gerekli güncellemeler yapılır. Gözden geçirme bilgileri FR.075 Dokümantasyon Gözden 
Geçirme Formu’na kaydedilir. 

6.3 Dokümanların Revizyonu 

6.3.1 Dokümanlarda yapılan revizyonlar mümkün olduğunca ilk gözden geçirme işlemini yapan 
kişi tarafından yapılır. 

6.3.2 Doküman nihai haline gelmeden önce Kalite Güvence Md. tarafından yeterlilik, 
uygulanabilirlik ve varsa yasal/ uluslararası mevzuatlara uygunluğu gözden geçirilir ve 
onaylatılır. 

6.3.3 Onaylanan dokümanlar dağıtım tarihinden itibaren geçerli olurlar. 

6.3.4 Tüm dokümanlara, “00” dan başlamak üzere revizyon numarası birer arttırılarak verilir. 
Revizyon numarası 99 olduktan sonra tekrar 0’dan başlanır. 

6.3.5 Kalite sisteminde yer alan dokümanların listesi ERP programı üzerinde tutulmaktadır. 



DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 

Doküman Kodu Sayfa No 

PR.03/29 6/8 

6.3.6 Dokümanlarda yeni yazılan, değiştirilen veya mevcut metninin tamamının veya belirli bir 
kısmının dokümandan çıkartılması halinde, dokümana “Değişiklik Sebebi” başlığı altında 
yapılan değişiklik hakkında açıklama yapılır. 

6.3.7 Önceki dokümanların format veya yazı karakterindeki değişiklikler, dokümanlar revize 
edildikçe yapılır. 

6.3.8 Dokümanların Revizyonu ve Dağıtımı AS.11.04 Doküman Kontrolü süreci’ne göre yapılır. 

6.3.9 Dokümanlar üzerinde el ile tadilat yapılmasına izin verilmemektedir. 

6.3.10  Ex ürünler ile ilgili doküman revizyon talepleri Ürün Revizyon Bilgi Formu ile 
gerçekleştirilir. Ex ürünler ile ilgili doküman onayları Madde 6.2.1 ‘de verilen tabloya 
uygun olarak gerçekleştirilir. 

6.4 Dokümanların Dağıtımı 

6.4.1 Dokümanların orijinalinde hazırlayan ve onaylayan haneleri mavi mürekkepli kalem ile 
imzalanarak yürürlüğe girer. Onaylayan onaylama tarihini dokümanın imza yanına elle 
belirtir. Dokümanın sadece ilk sayfasında onaylama tarihi yazılması yeterlidir ve diğer 
sayfalarındaki imzalar aynı tarihte atıldığı kabul edilir. Yürürlüğe giren dokümanlar Kalite 
Güvence Müdürü tarafından basılı kullanacak kişi sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak her 
sayfaya kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA” kaşesi basılır. 

6.4.2 Formların orijinalinin arka sayfasına siyah renkli tarih, hazırlayan ve onaylayan bölümü 
bulunan kaşe basılır. 

6.4.3 Orijinal dokümanlar (ıslak imzalı), Kalite Güvence Bölümünde saklanır. 

6.4.4 Elektronik ortamda dağıtımı yapılacak olan dokümanlar ERP programı üzerinde Kalite 
Dokümantasyon Yönetimi bölümünde ilgili doküman alanına eklenir, eski revizyonu varsa 
silinir. Ayrıca bir dokümanda değişiklik yapıldığında yeni/revize edilen doküman okunmak 
üzere ilgili kişilere mail yoluyla gönderilir.  

6.4.5 Bilgisayar ortamında, ERP programı üzerinde Kalite Dokümantasyon Yönetimi 
oluşturulmuştur. Bu alanlarda değişiklik yapma yetkisi ve güncelliğini sağlama 
sorumluluğu Kalite Güvence Md.’ndedir. ERP programı üzerinden kullanıcılar tarafından 
alınacak dokümanların çıktıları kontrolsüz kopya olarak kabul edilir ve kontrole tabi 
değildir. 

6.4.6 Sahada Kalibrasyona giden personellere ilgili dokümanlar kontrollü kopya olarak hazırlanır 
ve FR.015 Doküman Dağıtım ve Kontrol Formu ile imza karşılığı dağıtılır. Varsa, geçersiz 
kılınmış bir önceki revizyona ait dokümanlar alınır ve imha edilir. 

6.4.7 Bilgisayar sisteminde oluşan bir arıza sonucu doküman ihtiyacı olması halinde, Kalite 
güvence tarafından orijinal dokümanın kontrollü kopyası hazırlanarak dağıtılır. 

6.4.8 Revize edilen dokümanların orijinaline “GEÇERSİZ” kaşesi basılır ve Kalite Güvence 
Bölümünde saklanır. 

6.4.9 Teknik dosyadaki doküman ve reçetelerin arka sayfasına, formlarda kullanılan kaşe 
basılır. 

6.4.10 Dokümanlar firma içine ve belgelendirme kuruluşuna “KONTROLLÜ KOPYA” olarak 
dağıtılır ve kontrole tabidir. 
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6.4.11 Dokümanların firma dışına çıkışı İcra Komitesi’nin veya Kalite Güvence Müdürü’nün 
onayı ile olabilir. Böyle bir durumda dokümanlar, mavi renkli “KONTROLSÜZ KOPYA” 
kaşesi vurularak dağıtılır ve kontrole tabi değildir. 

6.5 Doküman Saklama Süresi 

6.5.1 “GEÇERSİZ” kaşesi basılı dokümanlar 1 yıl süreyle dosyada, 1 yıl da arşivde saklanır. 

6.5.2 Güncelliğini yitirmiş, yasal zorunluluk veya bilgi muhafazası amacıyla saklanması gereken 
dokümanların üzerine aşağıdaki kaşe basılır ve hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı ve 
yerine geçen sertifika numarasına dair not düşülür.  

6.5.3 Arşiv süresi dolan dokümanlar Kalite Güv. Md.’nün de onayıyla kağıt kesicide kesilerek 
imha edilir. 

6.6 Dış Kaynaklı Dokümanların Kontrolü 

6.6.1 Firmamızda kullanılan dış kaynaklı dokümanlar, bölümlere göre hazırlanmış olan LS.026 
Dış Kaynaklı Doküman Listesi’ne kaydedilir. 

6.6.2 Dış kaynaklı dokümanların güncelliği, ilgili bölüm tarafından, dokümanın yayınlandığı web 
sitesinden olmak üzere, yılın 4 çeyreğinde de takip edilir. Bu gözden geçirme işlemi 
FR.121 Dış Kaynaklı Dokümantasyon Gözden Geçirme Formu kullanılarak kaydedilir. 

6.6.3 Güncelliğini yitirmiş dokümanın geçerli revizyonu varsa web sitesinden veya ilgili 
müşteri/tedarikçi/kamu/özel kurum veya ulusal/uluslar arası kuruluşlardan temin edilir ve 
6.4 maddesine göre dağıtımı yapılır. 

6.6.4 Güncellenen dokümanlar Kalite Güv. Bölümü’ne bildirilir ve LS.026 Dış Kaynaklı Doküman 
Listesi, Kalite Güvence Müdürü tarafından revize edilir ve dağıtımı yapılır. 

6.7 Dokümanların Saklanması 

6.7.1 Elektronik ortamda tutulan dokümanların, virüslere karşı korunması amacıyla anti-virüs 
programları vardır. 

6.7.2 Elektronik ortamda tutulan tüm dosyalar birbirlerine senkronize iki ayrı server üzerinde 
tutulmaktadır. Ayrıca haftada bir kez tüm dosyaların otomatik yedekleme programı 
yardımı ile harici depolama birimine yedeği alınmaktadır. 
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6.8 Dokümanlardaki Önemli Değişiklikler 

Kalite yönetim sisteminde standart değişikliği veya kapsam değişikliği gibi önemli bir 
değişiklik olduğunda veya sistem modifiye olduğunda bu durum Kalite Güvence Müdürü 
tarafından aşağıdaki kuruluşlara bildirilir, istenirse ilgili dokümanlar gönderilir ve eski 
revizyonların geçersiz olduğu söylenir. 

 TÜV NORD, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tuv-nord@tuv-turkey.com

 METAS, Metrology and Accreditation Switzerland, gulian.couvreur@metas.ch

 TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu, turkak@turkak.org.tr

 KIWA Exvision B. V., info@kiwaexvision.nl
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