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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kalite Güvence Sistemi ile ilgili tüm kalite kayıtlarının tanımlanması, 
muhafazası ve saklanmasına ilişkin yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Kalite güvence kapsamında kullanılan tüm kalite kayıtlarını ve teknik kayıtları kapsar.

3. TANIMLAR

-

4. SORUMLULUKLAR

Kalite Güvence Müdürlüğü

İlgili Bölümler

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

TM.043 NSL Teknoloji Data Yedekleme Talimatı

LS.014 Kayıt Takip Föyü

6. PROSEDÜR

Kalite Yönetim Sistemi içinde hangi kayıtların kalite kaydı olduğu, bölümde ve arşivde saklama 
süreleri, muhafaza yerleri ve sorumluları LS.014 Kayıt Takip Föyü’nde belirtilmiştir.

Kalite kayıtları ilgililer tarafından düzenli olarak dosyalanır. Dosyaların üzerine kalite kayıtlarının 

türü yazılır. Kalite kayıtları sorumlular tarafından zarar görmeyecek, kaybolmayacak şekilde 

muhafaza edilir.

Dosyalarda muhafaza edilen kayıtlar bölüm sorumluları tarafından yıl sonunda, LS.014 Kayıt 
Takip Föyünde belirlenen bölümde saklama sürelerine göre gözden geçirilerek, ilk ve son kayıt 
tarihleri ile sıra numaraları dosya üzerine yazılarak arşive kaldırılır.

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

Bilgisayarda muhafaza edilen kayıtlar birbirlerine senkronize iki ayrı server üzerinde 
tutulmaktadır. Yedeklemeler TM.43 NSL Teknoloji Data Yedekleme Talimatı’na göre 

yapılmaktadır. Tüm formlara tutulan kayıtlarda formda boş kalan alanlar geriye dönük işlem 

yapılmasının önlenmesi amacıyla son dolu satırdan itibaren çizgi ile kapatılmalıdır.

6.1. Kalibrasyon Laboratuvarı Verileri 

6.1.1. Kalibrasyon Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen kalibrasyonlar sonucu elde edilen 
veriler MS Excel’de hazırlanan hesaplama tablolarına girilerek gerekli hesaplamalar 
yapılır. 

6.1.2. Hesaplamalarda kullanılan referans standartların ve cihazların parametreleri için tablolar 
oluşturulmuş olup bu parametreler makrolar vasıtasıyla formüllere taşınmaktadır. 
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6.1.3. Tüm formüllerin ve parametrelerin bulunduğu hücrelerin içeriğinin yetkisiz kişilerce 

değiştirilmesini önlemek için bu hücreler kilitlenmiştir. Bu sayede kullanıcı hatalarının 
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 

6.1.4. Laboratuvara ait bütün kayıtlar Laboratuvar Müdürü’nün onayı olmadan üçüncü kişilere 
verilemez. Elektronik ortamda muhafaza edilen kayıtlara yetkisi olmayan kişilerin erişimini 

önlemek için Server’da şifreler tanımlanmıştır. Bu kayıtların yedeklenmesi periyodik 
olarak yapılır. 

6.1.5. Laboratuvara ait yazılı veya elektronik ortamdaki kayıtlarda değişiklik yapılması 

gerektiğinde bir önceki kaydı muhafaza ederek okunaksız hale getirmeden üzeri çizilir. 
Değişikliği yapan kişi tarafından tarih atılarak paraflanır. Örnek uygulama aşağıda 
verilmiştir. Bütün kayıtlar önce elle tutulup daha sonra bilgisayara aktarıldığı için, elle 

tutulan kayıtlarda değişiklik yapılmadan elektronik ortamdaki kayıtlar değiştirilemez. 

6.1.6. Kalibrasyon Laboratuvarının hazırladığı kalibrasyon sertifikasında herhangi bir değişiklik 
yapılmasının gerekliliği halinde, müşteriye bilgi verilir ve aynı numaraya revizyon 
numarası [ XXXXX- R1 ] eklenerek yeni bir sertifika düzenlenir. Önceki sertifikanın 

numarası belirtilerek bu sertifikanın eskisinin yerine düzenlendiğine ve eski sertifikanın 
hükümsüz olduğuna dair yeni sertifikaya not düşülür. Eski sertifikanın yanlış kullanımının 
önlenmesi için ortadan kaldırılması kullanıcı sorumluluğundadır. 

6.1.7. Kayıtlar tutulurken (kalibrasyon kayıtları, eğitim kayıtları vb.) kurşun kalem 
kullanılmayacak sadece mavi mürekkepli kalem kullanılacaktır. 

6.2.  Ex Ürün Üretimi ile ilgili Veriler 

Ex Ürünlerin uygunluğunu göstermek için yeterli kalite kayıtlarını tutacaktır. Her bir Ex 
Ürün (parti) piyasaya sürüldükten sonra en az 10 yıl saklanması gerekir. En azından, 
mümkün olduğu ölçüde, kontrol ve muhafaza gerektiren kalite kayıtları listesi: 
• düzenleyici gerekliliklerden kaynaklananlar;

• kalite belgelenmiş bilgi;
• kuruluş içinde Ex ilgili rollerin atanması ve iletişimi için sorumluluklar ve yetkiler;
• müşteri siparişi;

• sözleşme incelemesi;
• Eğitim kayıtları;
• tasarım ve geliştirme değişiklikleri;

• muayene ve test verileri (parti başına);
• kalibrasyon verileri;
• imalat izlenebilirliği;



KONU : KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 

Ref. Doküman Sayfa No 

PR.04/12 3/3 

• taşeron değerlendirmesi;

• teslimat verileri (müşteri, teslimat tarihi ve miktarı, varsa seri numaraları dahil);
• gerekirse diğer dokümante edilmiş bilgiler.




