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Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı 

Yönetim Temsilcisi 
 
 

Belgelendirme Bölüm Müdürü 

 

1. Genel 

1. Bu talimat S&Q MART’ın belgelendirdiği tüm kuruluşlar için uygulanır. 

2. S&Q MART  ve kuruluşları (müşterileri) tarafından belge ve belge işaretinin düzgün 

kullanımı ile ilgili sorumluluk Belgelendirme Müdürüne aittir. 

3. Belgede bulunan S&Q MART markası kuruluşun tesislerinde ve ilanlarında 

pazarlama amacıyla kullanılamaz. 

4. Belge işareti kullanımı ile ilgili bilgiler S&Q MART  web sitesinde yer almaktadır. 

Belge işareti ile ilgili bilgiler Genel Sistem Kitapçığı içerisinde de verilmektedir. Bu 

kitapçık belgelendirilmiş kuruluşlara gönderilmektedir. 

 

2. Uygulama 

 

S&Q MART belgelendirme sürecini başarı ile tamamlayan kuruluşlara, denetime esas 

standart adı, yer, uygulama kapsamı bilgilerini içeren bir belge hazırlanır.  

 

S&Q MART   belge ve belge işaretinin kullanımında aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

 

• Müşteri, sertifika üzerinde yer alan kapsam ve koşullara uygun hareket etmelidir. 

• Sertifikada bulunan S&Q MART markası kuruluşun tesislerinde ve ilanlarında 

pazarlama amacıyla kullanılamaz. 

• Belge işareti, belgenin kuruluşun ürünlerini değil sistemini kapsadığını gösterir şekilde 

kullanılmalıdır. 

• Ürün birincil ambalajı üzerinde belge işareti bulunamaz. 

• Ürün ambalajı üzerinde yönetim sistemine sahip olduğunu gösteren bir ifade yer 

alabilir. Ancak bu ifadede; kuruluşun adı, yönetim sisteminin tipi, uygulanan standart 

ve belgelendirme kuruluşu ismi yer almalıdır. 

• Ürün ambalajı üzerinde yer alacak ifade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin 

belgelendirildiğini ima etmemelidir. 

• S&Q MART markası ve akreditasyon markası laboratuvar, test, kalibrasyon ve 

muayene raporlarında kullanılamaz. 

• İlgili yönetim sistemi belgesi periyodik denetimlerle birlikte 3 yıl için geçerlidir. Belge 

işareti belgenin geçerli olduğu sürece kullanılır.  

• Kuruluş belgesinin iptali veya S&Q MART’ın akreditasyonunun kaldırılması durumunda 

kuruluşlar belge işaretini kullanamaz.  

• Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, belge işareti dışarıda tutulan kapsam için 

kullanılamaz. 

• Denetimlerde, kuruluş denetçilere belge işaretinin kullanıldığı yerleri göstermek 

zorundadır. 
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Belge işareti aşağıda gösterildiği şekilde kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

Sertifikalandırılmış kuruluş 

 

Sertifika No:SQMC-YS-??-?? 

 

YS: İlgili Yönetim Sistemi Standart Numarası (9001, 14001, 22000, FSSC 22000, 27001 

vb) 

 

S&Q MART markası Akreditasyon markası (TURKAK/IAS)   ile birlikte kullanılır. Bunun için 

aşağıdaki kurallar geçerlidir. 

 

- TÜRKAK markası tek başına kullanılamaz, S&Q MART markası ile birlikte 

kullanılabilir. 

- TÜRKAK markasının S&Q MART markası ile birlikte kullanılması durumunda, 

kuruluşun sisteminin akreditasyon kurumu tarafından değil S&Q MART 

tarafından belgelendirildiği anlaşılabilmelidir. 

- Akreditasyon markası ilgili akreditasyon numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

- S&Q MART markası ve akreditasyon kurumu markası birbirinden farklı 

büyüklükte olamaz, eşit büyüklükte olmalıdır. 

- Belge işareti, bütün halini koruyabileceği bir büyüklükte ve renkte belge 

numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

- Belge işareti, sahip olunan belgenin yanlış yorumlanmasına neden olmamalıdır. 

- Belge sahipliği sona erdiğinde belge ve belge işaretinin kullanımı tamamen 

ortadan kaldırılmalıdır. Kuruluş, ilgili yönetim sistemi sertifikasını S&Q MART’a 

gönderir. 

 

Revizyon Takibi 

 

Rev. 

No 
Tarih 

Değişiklik 

olan 
sayfalar 

Açıklama 

0 01.05.2007 Tümü Yeni yayınlandı 

01 19.07.2007 1 2. Uygulama bölümünde logo kullanımı düzeltildi. 

02 01.06.2008 1 Madde 1 ve 2’de düzenleme yapıldı. 

03 21.07.2008 1 2.0 maddesinde logo kullanımı revize edildi. 

04 25.12.2008 Tümü 
Kalite yönetim sistemi ifadesi ‘yönetim sistemi’ olarak 
değiştirildi. 

05 10.03.2017 Tümü Logo ifadesi belge işareti olarak düzenlendi. 

06 20.04.2018 2 Akreditasyon markası olarak IAS’ın da eklenmesi 

07 01.11.2018 
Tüm 
sayfalar 

Yeni dokümantasyon sistemine göre düzenleme yapılması 
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