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Sistem ve Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde Genel Şartlar 

NOBOCERT, sistem ve ürün belgelendirme faaliyetlerini www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web sitelerinde de 

yayınlanmakta olduğu “PR.02 Sistem Belgelendirme Prosedürü” ve “PR.12 Asansör Direktifi Ürün Belgelendirme 

Prosedürü” ne göre yürütmektedir. 

1. Belgelendirme Başvurusu 
1.1.  
Belgelendirme başvuruları www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web sitelerinde de yayınlanmakta olan ilgili 
başvuru formu ve varsa ilgili ekleri ile alınmaktadır. 

1.2.  
Başvuru yapan Firma, başvuru formu ile beraber www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web sitelerinde de 

yayınlanmakta olan ilgili başvuruya göre talep edilen evrakları NOBOCERT ’e ilettiği takdirde başvuru değerlendirmeye 

alınmaktadır. 

1.3.  
Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, belgelendirme kapsamı ile tutarlı olması gerekmektedir. 

1.4.  
Belgelendirme başvurusu herhangi bir geçerli sebeple (belgelendirme talebinin kapsam dışı talep olması, NOBOCERT ’in 
daha önceden deneyiminin olmadığı bir ürün tipini veya normatif dokümanı veya belgelendirme programını içermesi, 
gerekli evrakların uygun olmaması, Firma hakkında hukuki işlemlerin devam etmesi, vb.) reddedilir ise gerekçeli durum  
Firmaya yazılı olarak bildirilmektedir. 

1.5.  
Yönetim sistemleri belgelendirmeleri kapsamında başvuru yapan Firmanın, gerçekleştirilmesi planlanan Aşama 1 tetkikine 
kadar kurdukları sistemi en az 2 (iki) ay boyunca uyguladığını, iç tetkikleri gerçekleştirdiğini ve yönetim gözden geçirme 
(YGG) toplantısı yapmış olduğunu göstermesi gerekmektedir. 

1.6.  
Belgelendirme başvurusu NOBOCERT tarafından uygun bulunup kabul edilirse belgelendirme ile ilgili tüm şartlar dikkate 
alınarak ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerine göre uygun tetkik/muayene süreleri hesaplanarak belgelendirme teklifi 
hazırlanmaktadır. 

Tetkik esnasında oluşabilecek şartlara göre Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri, ilgili departman sorumlusu ile irtibata geçerek 
tetkik süresini uzatılabilir. 

1.7.  
Teklif süreci, her iki tarafın teklifi imzalaması şartıyla tamamlanmaktadır. Teklif, bu aşamadan sona sözleşme niteliği 
kazanmaktadır. Taraflarca onaylanmış olan orijinal sözleşmenin bir nüshası Firmaya gönderilmektedir. Sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibari ile taraflar sözleşme şartlarına uymakla mükelleftirler. Sözleşmenin karşılıklı olarak 
imzalanması ile birlikte www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adreslerinden kamuoyuna duyurulan ve 
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılan işbu “FM.005 Genel Şartlar Formu” içeriği de taraflarca kabul edilmiş sayılmaktadır. 

1.8.  
Teklifin sözleşme niteliği kazanması halinde tetkik /muayene öncesinde ve sonrasında belgelendirme başvuru formunda 

belirtilen şartlar Firma tarafından sürdürmeli, değişiklik olması durumunda Firmanın NOBOCERT ’i haberdar etmesi 

gerekmektedir. 

1.9.  
NOBOCERT, kapsamı dâhilinde olmayan veya müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün 

şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa 

yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda bir başvuruyu veya belgelendirme sözleşmesinin devamını reddedebilir. 

1.10.  
Sözleşme sonrası gözden geçirme yapılmakta ve uygun bulunması durumunda tetkik/muayene planlaması yapılmaktadır. 
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2. Belgelendirme Tetkiki/Muayenesi 
2.1.  
Yönetim sistemleri belgelendirme tetkikleri ve kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme tetkikleri, Aşama 1 ve Aşama 2 
olmak üzere 2 (iki) aşamada gerçekleştirilmektedir. Muayene tabanlı ürün belgelendirmelerde ise aşamalı muayene söz 
konusu değildir. 

2.2.  
Aşama 1 tetkiki masabaşı yapılabileceği gibi sahada da yapılabilmektedir. Bunun kararını NOBOCERT prosedürlerine uygun 

olarak NOBOCERT vermektedir. 

2.3.  
Aşama 1 tetkiki, Firmanın Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığının kontrolü için gerçekleştirilmektedir. Aşama 1 tetkikinde 

Firmanın gizli ya da hassas bilgi içeren kayıt veya doküman (kalite sistem dokümantasyonu ve iç tetkik, yönetim gözden 

geçirme, vb. kalite sistem uygulamaları) varlığı sorgulanmaktadır. Gizlilik içeren doküman veya kayıtların incelenememesi 

durumunda Aşama 2 tetkikinin etkin gerçekleşmeyeceği kanaatine varılırsa Aşama 2 tetkiki gerçekleştirilmemekte ve 

Firmaya bilgi verilmektedir. 

2.4.  
Tetkik ekibi tarafından Aşama 1 tetkikinde tespit edilen bilgiler ve varsa minör ve majör olarak sınıflandırılmış 

uygunsuzluklar Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından rapor haline getirilmekte ve Firmaya iletilmektedir. 

2.5.  
Aşama 1 tetkikinde tespit edilen minör uygunsuzluklara yönelik olarak Firma gerçekleştireceği düzeltme ve/veya düzeltici 

faaliyet tanımlamalarını resmi tatil günleri hariç en geç 15 (on beş) gün içinde uygunsuzluk formları ile NOBOCERT ‘e 

bildirmekle yükümlüdür. Gönderilen faaliyet tanımlamalarının yeterliliği, Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından 

değerlendirilmektedir. Faaliyet tanımlamalarının onaylanmaması durumunda tetkik tarihi baz alınarak en geç 1 (bir) ay 

içinde Firma, uygunsuzluk formları ile yeni faaliyet tanımlamalarını NOBOCERT ‘e bildirmekle yükümlüdür.  

2.6.  
Uygunsuzluk doğrulamaları için minör uygunsuzluklarda, düzeltme ve/veya düzeltici faaliyet tanımlamalarını içeren faaliyet 

planının gönderilmesi ve onaylanması yeterli olup, Aşama 2 tetkikinde tetkik ekibi tarafından uygunsuzluklar ile ilgili 

faaliyetlerin doğrulaması gerçekleştirilmektedir. 

2.7.  
Uygunsuzluk doğrulamaları için majör uygunsuzluklarda, Firmadan ilgili uygunsuzluğun kapama kanıtı talep edilmektedir. 

Majör uygunsuzlukların giderilmesi için en fazla 1 (bir) ay süre verilmektedir.  Eğer Firmanın geçerli bir sebebi var ise bu 

süre Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri yazılı onayıyla birlikte en fazla 6 (altı) aya kadar çıkartılabilmektedir. 

2.8.  
NOBOCERT prosedürlerinde belirlenmiş süreler içerisinde kapatılamayan veya Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından 

onaylanmayan uygunsuzluklar kalmışsa, Firmanın Aşama 1 tetkiki geçersiz sayılmakta ve bu durum Firmaya yazılı olarak 

bildirilmektedir.  

2.9.  
Aşama 1 ile Aşama 2 arasında en fazla 6 (altı) ay süre olabilir. Aşama 1 tetkikinde tespit edilen uygunsuzluklar Aşama 2 ’den 
önce doğrulanmalıdır. 

2.10.  
Aşama 1 tetkik sonucu Aşama 2 tetkikini etkin yapmaya engel bir eksik veya uygunsuzluk bulunmazsa veya NOBOCERT 

prosedürlerinde belirlenmiş süreler içerisinde uygunsuzlukların kapatılması durumunda Aşama 2 tetkik planlaması 

yapılmaktadır.  

2.11.  
Yönetim sistemleri belgelendirme tetkikleri ve kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme tetkiklerinde, planlanan Aşama 2 

tetkiki için görev ataması yapılmış olan tetkik ekibi, varsa gözlemci/gözlemciler ve tercüman/tercümanlar, belirlenen 

tarihte/tarihlerde ve mutabık kalınan adreste/adreslerde bulunmakta ve tetkik ekibi, tetkik faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. 
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2.12.  
Muayene tabanlı ürün uygunluk değerlendirmesi için görev ataması yapılmış olan Teknik Uzman, varsa 

gözlemci/gözlemciler ve tercüman/tercümanlar, belirlenen tarihte/tarihlerde ve mutabık kalınan adreste/adreslerde 

bulunmakta ve Teknik Uzman, ilgili ürün uygunluk değerlendirme faaliyetlerini (teknik dosya/dosya incelemesi ve yerinde 

ürün muayenesi) gerçekleştirmektedir. Teknik dosya/dosya incelemesi, mutabık kalınması durumunda NOBOCERT ofisinde 

ve/veya Firma ofisinde veya çalışma sahasında yapılabilmektedir. 

2.13.  
Tetkiklerin gerçekleştirilmesi, NOBOCERT ’in Firmaya göndereceği tetkik planına uygun olarak Firma yönetim sisteminin 
başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp 
uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili 
bölümlerde çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılmaktadır. Ürün uygunluğu tetkiklerinde/muayenelerinde 
ise ek olarak ürün ile ilgili şartların ilgili direktife göre kabul edilebilir şekilde uygulanıp uygulanmadığı incelenmektedir. 

2.14.  
Tetkik ekibi tarafından Aşama 2 tetkikinde tespit edilen bilgiler ve varsa minör ve majör olarak sınıflandırılmış 

uygunsuzluklar Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından rapor haline getirilmekte ve Firmaya iletilmektedir. Muayene 

tabanlı ürün uygunluk değerlendirmesinde ise Teknik Uzman tarafından tespit edilen bilgiler ve uygunsuzluklar rapor haline 

getirilmekte ve Firmaya iletilmektedir. Her iki durumda da takip tetkiki/muayenesi kararı verilmiş ise Tetkik Ekibi/Teknik 

Uzman tarafından uygunsuzluk kapamaları yerinde değerlendirilmektedir. 

2.15.  
Muayene tabanlı ürün uygunluk değerlendirmelerinde tespit edilen uygunsuzluklar belgelendirmenin yapılmasına engel 

teşkil etmektedir. Uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetler, muayene tarihinden en fazla 90 (doksan) 

gün içinde Firma tarafından tamamlanıp Teknik Uzmana ulaştırılmalıdır. Firma tarafından geçerli sebep sunulması 

durumunda Teknik Uzman 30 (otuz) gün ek süre verebilmektedir. Verilen süreler içinde uygunsuzlukların giderilmemesi 

durumunda belgelendirme yapılmamakta ve bu gerekçeli durum Firmaya yazılı olarak bildirilmektedir. 

2.16.  
Aşama 2 tetkikinde tespit edilen ve takip tetkiki gerektirmeyen minör uygunsuzluklara yönelik olarak Firma 

gerçekleştireceği düzeltme ve/veya düzeltici faaliyet tanımlamalarını resmi tatil günleri hariç en geç 15 (on beş) gün içinde 

uygunsuzluk formları ile NOBOCERT ‘e bildirmekle yükümlüdür. Gönderilen faaliyet tanımlamalarının yeterliliği, Baş 

Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından değerlendirilmektedir. Faaliyet tanımlamalarının onaylanmaması durumunda tetkik 

tarihi baz alınarak en geç 1 (bir) ay içinde Firma, uygunsuzluk formları ile yeni faaliyet tanımlamalarını NOBOCERT ‘e 

bildirmekle yükümlüdür. 

2.17.  
Uygunsuzluk doğrulamaları için takip tetkiki gerektirmeyen minör uygunsuzluklarda, düzeltme ve/veya düzeltici faaliyet 

tanımlamalarını içeren faaliyet planının onaylanması yeterli olmaktadır. Düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin etkin bir 

şekilde yerine getirilip getirilmediği bir sonraki tetkikte yerinde incelenerek doğrulanmakta, kapatılmaması durumunda 

majör uygunsuzluk olarak sayılmaktadır. Bu durumda düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre 1 (bir) aydır, süre sonunda 

gerçekleştirilecek tetkikte uygunsuzluk hala giderilmemişse, mevcut belge askıya alınmaktadır. 

2.18.  
Uygunsuzluk doğrulamaları için takip tetkiki gerektiren minör uygunsuzluklar için düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin 

etkin olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sahada doğrulanmaktadır. İlgili uygunsuzluğun kapatılamadığı veya 

tekrarlandığı görülmesi durumunda uygunsuzluğun sistemdeki etkisi göz önüne alınarak majör uygunsuzluk olarak 

kategorize edilebilir.  

2.19.  
Majör uygunsuzluklar belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil etmektedir. Majör uygunsuzlukların giderilmesi için 

uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 1 (bir) ay süre verilmektedir. Belge yenileme tetkikinde bu süre, belge 

geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olacak şekilde belirlenmektedir. Eğer Firmanın geçerli bir sebebi var ise bu 

süre Baş Tetkikçinin/Tetkik Ekip Liderinin yazılı onayıyla birlikte en fazla 6 (altı) aya kadar çıkartılabilmektedir. NOBOCERT, 

tetkikin son gününden sonra 6 (altı) ay içerisinde herhangi bir uygunsuzluk için gerçekleştirilecek düzeltme ve/veya düzeltici 

faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, yeni bir tetkik gerçekleştirmeden belgelendirme kararı almamaktadır. 
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2.20.  
NOBOCERT prosedürlerinde belirlenmiş süreler içerisinde kapatılamayan veya Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından 

onaylanmayan uygunsuzluklar kalmışsa, Firmanın Aşama 2 tetkiki geçersiz sayılmakta ve bu durum Firmaya yazılı olarak 

bildirilmektedir. 

2.21.  
Uygunsuzlukların giderilmesinden sonra tetkik/muayene ekibinin hazırladığı tetkik/muayene raporu ve tavsiye kararı 

belgelendirme için son karar olmayıp sistem belgelendirmelerinde belgelendirme komitesi için, ürün belgelendirmelerinde 

ise ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusu için görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararının alınıp alınmayacağı, 

sistem belgelendirmelerinde belgelendirme komitesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından, ürün belgelendirmelerinde 

ise ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusunun alacağı karar ardından Firmaya bildirilir. 

2.22.  
Belgelendirme kapsamına göre belgelendirme komitesinin veya ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusunun 

belgelendirme kararı alması durumunda, belgelendirme ve belge yenileme tetkiklerinde belgelendirme aşamasına 

geçilmekte, gözetim tetkiklerinde belgenin sürekliliği sağlanmaktadır. Belgelendirme yapılmaması yönünde karar alınırsa 

gerekçeli durum Firmaya yazılı olarak bildirilmektedir. 

3. Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi 
3.1.  
Belgelendirme kapsamına göre belgelendirme komitesinin veya ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusunun 
belgelendirme kararı vermesinden sonra Firma ilgili yönetim sistemlerinde veya ilgili direktif kapsamında ürün 
uygunluğunda belge almaya hak kazanmakta ve ilgili belge/belgeler düzenlenmektedir. Bu durumda Firma, belgelendirilmiş 
firmalar listesine kaydedilmektedir. 

3.2.  
NOBOCERT, aksi belirtilmedikçe belgelendirdiği Firmaları www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web sitelerinde 
duyurmaktadır. Belge alamaya hak kazanmış Firmanın yazılı talep etmesi durumunda NOBOCERT, web sitesindeki ilgili 
yayınlanmayı durdurmakta veya kısmen yayınlamaktadır. 

3.3.  
Belgelerin geçerlilik süresi ilgili standartlar veya ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Gözetime tabi olan belgeler, gözetim 
tetkikleri gerçekleştiği ve uygulamaların uygunluğu teyit edildiği sürece standart ve yönetmeliklerin ön gördüğü süre için 
geçerlidir. Belge değişiklik tetkikleri bu süreyi etkilemez. Belgeyi alan Firma belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan 
üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını yansıtmaz 
ve bu amaçla kullanılamaz.  

3.4.  
NOBOCERT markası ve belgenin kullanımı, www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com  web adreslerinden de 

kamuoyunun erişimine açık hale getirilen ‘’PR.09 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü’’ ne uygun olarak yapılmaktadır. 

3.5.  
Belge, üzerinde adı geçen Firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Ancak, aynı 
şirketler grubu içinde yer alan veya aynı ortaklık yapısına sahip iki şirket arasında, her iki şirketin ortaklar kurulu kararı ile 
başvuru yapılması ve üretim yerinde hiçbir değişiklik olmaması şartlarıyla, NOBOCERT kararıyla belge devri 
yapılabilmektedir. 

3.6.  
Belgenin zayi olması, kaybolması veya herhangi bir geçerli sebepten dolayı, belge sahibi Firmanın www.nobocert.com.tr ve 

www.nobocert.com web adreslerinden kamuoyu erişimine açılan Değişiklik Bildirim/Talep Formları ile iletişim kanalları 

üzerinden talep etmesi durumunda, başvuru gerekçesi NOBOCERT tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa talep 

edilen belge ücreti karşılığı belge yeniden düzenlenmektedir. 

4. Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler 
4.1.  
NOBOCERT, belgelendirme programında müşteriyi etkileyen yeni veya revize şartlar (yönetmelik, standart veya NOBOCERT 

dokümantasyonunda yapılan revizyonlar gibi) olması durumunda, değişiklikleri ve geçiş süresini www.nobocert.com.tr ve 

www.nobocert.com web adresi üzerinden kamuoyuna duyurmaktadır. NOBOCERT tarafından belgelendirilmiş veya 

belgelendirilecek Firmaların bu değişikliklere uygunluk sağlaması gerekmektedir. NOBOCERT, belgelendirdiği her bir 
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Firmanın yeni şartlara uygunluğunu doğrulamak için gereğini yapmaktadır. Bu değişikliklerin olması durumu, rutin gözetim 

tetkiki dışında yerinde bir tam tetkiki veya ilave bir sınırlı tetkiki veya tekrar doküman incelemesini gerektirebilir, bunun 

kararını NOBOCERT vermektedir. 

4.2.  
Belgelendirilmiş Firma, işlettiği yönetim sistemini etkileyecek olan ve sistem dokümantasyonundaki kilit faaliyetler veya kilit 

personele ilişkin değişiklikler gibi yönetim sisteminde yapmayı düşündüğü değişiklikleri, belgelendirme sözleşmesi gereği, 

NOBOCERT tarafından değerlendirilmesi için www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adreslerinden kamuoyu 

erişimine açılan Değişiklik Bildirim/Talep Formları ile iletişim kanalları üzerinden NOBOCERT ’e yazılı olarak resmi tatil 

günleri hariç en geç 3 (üç) gün içinde bildirmek ve değişikliklere dair dokümanları iletmekle yükümlüdür. 

4.3.  
Firma unvanının, faaliyet kapsamının, adres ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin olması durumunda Firma, söz 

konusu değişiklikleri www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adreslerinden kamuoyu erişimine açılan Değişiklik 

Bildirim/Talep Formları ve değişiklikleri destekleyen resmi evraklar ile iletişim kanalları üzerinden NOBOCERT ’e yazılı olarak 

resmi tatil günleri hariç en geç 15 (on beş) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu değişikliklerin sadece bildirimle 

beraber gönderilen resmi evrak incelemesi ile veya yerinde tekrar tetkik ile yapılıp yapılmayacağına dair kararı NOBOCERT 

vermektedir. Değişiklik tetkiklerinden önce eğer Firmanın resmi statüsü değişmişse (adres, unvan vs.) belgelendirme 

sözleşmesi yenilenmektedir. 

4.4.  
Kapsam değişikliği ve adres değişiklik tetkiklerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak 
gereken sürede saha tetkiki gerçekleştirilebilir ve tetkik raporu ile kayıt altına alınmaktadır. NOBOCERT tarafından 
dokümanlar ve tetkik raporu uygun görüldüğü takdirde istenilen değişiklik yapılmaktadır. Belgelendirme değişikliği uygun 
görülmemişse gerekçeli durum Firmaya bildirilir. Belge değişikliklerinde Firmanın mevcut belgenin geçerlilik süresi 
değişmez. 

5. Takip Tetkikleri 
5.1.  
İlk belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, değişiklik ve özel tetkikler esnasında tespit edilen ve yerinde tetkik 
gerektiren uygunsuzlukların giderilip giderilmediği ve düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde uygulanıp 
uygulanmadığının tespiti amacı ile takip tetkikleri gerçekleştirilmektedir. 

5.2.  
Takip tetkik faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından Firma ile ortak planlanan bir 
tarihte yapılmaktadır. Takip tetkiki için Firmaya tanınan sürede Firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip tetkiki 
sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise Firmanın tetkiki olumsuz sonuçlanmaktadır. Majör uygunsuzluk 
minöre dönüştürülmüş ise, Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından takip tetkik raporuna işlenmekte ve belirtilen 
uygunsuzluğun 1 (bir) ay içinde Firma tarafından kapatılması istenmektedir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk 
kalmışsa Firmanın tetkiki olumsuz sonuçlanmaktadır. 

6. Gözetim Tetkikleri 
6.1.  
Belgelendirilen Firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirilen periyodik 
tetkiklerdir. İlk belgelendirme ile düzenlenen belgenin son geçerlilik tarihine kadar geçerli durumunu koruması için çevrim 
içerisinde yapılacak gözetim tetkiklerin olumlu sonuçlanması ve belgenin gözetim tetkiklerine göre yenilenmesi 
gerekmektedir. 

6.2.  
Gözetim tetkikleri istisnai bir durum olmadığı sürece, ilk belgelendirme tarihi referans alınarak 12 (on iki) ayı geçmeyecek 
periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Gözetim tetkik periyodu Firma tarafından belirlenmekte olup, NOBOCERT ’e ulaşan 
Firma şikâyetleri, uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda gözetim sıklığı 
artırılabilmektedir. 

6.3.  
Gözetim tetkiki için Firmadan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak şartı ile NOBOCERT tarafından 

değerlendirilerek taşınma, fuar, konferans, iş gezisi, yoğun iş yükü, geçici sağlık sorunları, geçici olarak üretim ve hizmet in 

durması gibi geçici durumlar için en fazla 3 (üç) aya kadar erteleme yapılabilmektedir. Firmadan gözetim tetkikleri için 

yangın, sel, deprem, lokavt gibi mücbir sebeplerden ötürü gelen erteleme talepleri ise, NOBOCERT tarafından 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
http://www.nobocert.com.tr/
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değerlendirilmekte ve en fazla 6 (altı) aya kadar erteleme yapılabilmektedir. Erteleme talebi, iletişim kanalları ile yazılı 

olarak alınmaktadır. 

6.4.  
Gözetim tetkikinin belirlenen periyot süreleri içerisinde yapılamaması durumunda Firmanın belgesi 12 (on iki) aylık sürenin 

dolduğu tarihten itibaren askıya alınmaktadır. 

6.5.  
Gözetim tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi, Aşama 1 hariç ilk belgelendirme 
tetkikinde olduğu gibi gerçekleştirilmektedir. 

6.6.  
Bir önceki tetkikte tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, belge 
ve marka kullanımının kontrolü gözetim tetkiki sırasında gerçekleştirilmektedir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk 
bulunursa tetkik ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilmekte ve Firma 
uygunsuzlukla ilgili takip tetkikine bırakılmaktadır. 

6.7.  
Uygunsuzlukların belirtilen tarihten önce kapatılamaması durumunda Firmanın belgesi askıya alınmaktadır. Tüm 
uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan Firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirmeye 
aykırı bir durum yoksa sistem belgelendirme kapsamlarında belgelendirme komitesi, ürün belgelendirme kapsamlarında ise  
ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusu tarafından karar verilmektedir. 

7. Belge Transfer Tetkikleri 
7.1.  
Belge transfer tetkikleri, bir başka uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan yönetim sistemi belgesinin 
veya ürün belgelendirmelerde sistem tabanlı belgelerin NOBOCERT takibine geçişinin sağlanması ve ilgili belgenin 
geçerliliğinin teyidi için yapılan tetkiklerdir.  

7.2.  
Akredite belgelerin transferi sadece IAF MLA (karşılıklı tanınma anlaşması) üyesi bir akreditasyon altında olması durumunda 
gerçekleştirilir. Aksi durumda başvuru ilk belgelendirme başvurusu olarak ele alınmaktadır. 

7.3.  
Belge geçiş talebinin kabul edilmesi ve transfer tetkiki statüsünde değerlendirilebilmesi için aşağıdakiler ayrıca sağlanmış 

olmalıdır; 

➢ Transfer tetkiki yapılabilmesi için belgenin aktif olması gerekmektedir. Askıda bulunan belgeler için transfer tetkikleri 

gerçekleştirilememektedir, 

➢ Transfer tetkikleri gerçekleştirilmeden önce, daha önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından bulunan 

uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekmektedir, 

➢ Transfer başvurusu yapan Firmanın belgesi, NOBOCERT transfer tetkik tarihinden en fazla 12 (on iki) ay önce verilmiş 

olmalıdır, 

➢ Transfer tetkiki başvuruları belgelendirme tetkikine benzer şekilde yapılmaktadır. Belgelendirme tetkiki öncesi 

istenilen sistem dokümanlarına ek olarak daha önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun hazırladığı tetkik 

raporu da istenmekte ve tüm dokümanlar incelenerek kabul veya reddedilmektedir, 

7.4.  
Belge transfer tetkiki ve belgelendirme öncesi yapılan incelemede aşağıda belirtilen konular incelenmektedir; 

➢ Firmanın transfer gerekçesi, 
➢ Firma kapsamının NOBOCERT kapsamında olup olmadığı, 
➢ Yasal uygunluk durumu, 
➢ Firmanın sahip olduğu belgenin akredite olup olmadığı, 

➢ Belgenin doğruluğu, geçerliliği,  
➢ Belgelendirme çevrimindeki güncel durum ve gerçekleştirilmiş son tetkikin süre/süreleri ve tarihleri,  
➢ Önceki tetkike ait tetkik raporları ve gözlemler, belge üzerindeki adreslerin ve istenilen adreslerin belgelendirme 

faaliyet kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği, kapatılmamış uygunsuzlukların olup olmadığı ve mümkün 
olduğunda kapatılan uygunsuzlukların daha önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından onaylanmış hali, 

➢ Alınan şikayet ve gerçekleştirilen faaliyetler.   
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7.5.  
Yapılan inceleme sonucunun olumlu olması durumunda süreç devam etmektedir. Fakat olumsuz bir durumla 
karşılaşılmasında Firmanın başvurusu reddedilmektedir. 

7.6.  
Belge transfer tetkiki, yeniden belgelendirme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Transfer öncesi gözden 

geçirme prosesinden sonra, mevcut veya önceden alınmış olan belgeli Firmaya ilişkin güvensizlik devam ettiği durumda, 

NOBOCERT güvensizliğin seviyesine bağlı olarak, başvuruyu yeni Firma olarak değerlendirebilmektedir. Bu şekilde alınan 

başvurulardan sonra gerçekleştirilen tetkikler ilk belgelendirme tetkiki olup, yeni belgenin geçerlilik tarihi NOBOCERT 

tetkikinden sonra verilen belge ilk yayım tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Tetkik süresi ise ilk belgelendirme tetkik süresi 

dikkate alınarak belirlenmektedir. 

8. Yeniden Belgelendirme Tetkikleri 
8.1.  
Yeniden belgelendirme tetkiki, belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl sona ermeden, Firmaların belgelendirme çevrimini 
yenilemek için yapılan tetkiklerdir. 

8.2.  
Belgenin geçerlilik süresi bitimine en az 2 (iki) ay kala Firmalar NOBOCERT tarafından yazı ile uyarılmakta ve Firmadan yazılı 
cevap istenmektedir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge 
geçerliliğini kaybetmekte ve belge iptal edilmektedir. 

8.3.  
Firmayla yeniden belgelendirme öncesi fiyatlandırma talimatına uygun olarak yeniden sözleşme yapılmaktadır. Yeniden 
belgelendirme tetkikinin planlanması, tetkikçilerin atanması, tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkikin raporlanması, 
uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme tetkikinde olduğu gibidir.   

8.4.  
Firmanın yönetim sistemine ek bir başvurusu olması, belgelendirildiği kapsamda değişiklik olması, yönetim sisteminin 

çalıştığı kapsamda değişiklik olması ve mevzuatta önemli değişikliklerin olması durumunda Aşama 1 tetkiki yapılması 

gerekebilmektedir. Aşama 1 tetkiki gerekli görülürse, ilk belgelendirme tetkikinde gerçekleştirilen süreç uygulanmaktadır. 

Aşama 1 tetkiki gerekli görülmüyorsa, yeniden belgelendirme tetkikinde Aşama 2 tetkikinden itibaren uygulanan süreç 

uygulanmaktadır. 

8.5.  
Firma belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse, başvuru yeniden belgelendirme olarak 
değil, ilk belgelendirme olarak ele alınmaktadır. Eğer müşterinin geçerli bir sebebi var ise yeniden belgelendirme 
faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belge 6 (altı) aylığına askıya alınabilmektedir. Askı süresince tetkiki gerçekleştirilen 
Firmanın belgesi aktif hale getirilmekte ancak yine ilk belgelendirme yayım tarihi baz alınarak verilecek geçerlilik süresi 
içerisinde kullanılabilmektedir. 

8.6.  
Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki tetkikte tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetler 
incelenmektedir. Tetkik kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilmekte ve gözetim tetkikinde 
olduğu gibi işlem yapılmaktadır. Tetkik sonucunda değerlendirme, ilk belgelendirme tetkikinde olduğu gibi yapılmaktadır. 

8.7.  
Yeniden belgelendirme tetkikinde majör ve minör ayrımı yapılmaksızın uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzlukların 

kapatılması için tanınan süre 1 (bir) aydır. Belge geçerlilik süresi içinde uygunsuzluklar Firma tarafından kapatılamazsa belge 

geçerliliği sonlandırılmaktadır. 

9. Çoklu Saha Tetkikleri 
9.1.  
Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış merkezi fonksiyonu olan (Firma merkezi) ve 
yürüttüğü faaliyetlerin tamamen veya kısmen yapıldığı yerel şubeleri ve dalları olan Firmalarda tetkik yapılmasıdır.  

9.2.  
Sahalarında değişiklik olması durumunda Firma, NOBOCERT ’i haberdar etmek durumundadır. 
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9.3.  
Tetkik sırasında Baş Tetkikçi/Tetkik Ekip Lideri tarafından sözleşmede tanımlanan veriler dışında tespitler yapılırsa (saha 
sayısı, çalışan sayısı vs.) tetkik süresi değiştirilebilir. Bu tür durumlardan kaynaklanan sözleşme değişiklikleri Firma 
tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. 

10. Kapsam Genişletme Tetkiki 
10.1.  
NOBOCERT, mevcut durumda verilmiş olan belgenin kapsamına yönelik bir genişletme başvurusuna cevaben, başvurunun 

gözden geçirmesini yapmakta ve genişletmenin yapılıp yapılamayacağına karar vermek için gerekli tetkik faaliyetlerini 

belirlemektedir. Bu tetkik, bir gözetim tetkiki ile bağlantılı olarak yapılabilmektedir. 

10.2.  
Kapsam genişletme talepleri www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com adreslerinden kamuoyu erişimine açılan 

Değişiklik Bildirim/Talep Formları ile alınmaktadır. Eklenecek kapsamının NOBOCERT ’in kapsamında olup olmadığı 

incelenmekte ve inceleme sonrası NOBOCERT tarafından planlama yapılmaktadır. 

11. Acele Tetkikler 
11.1.  
Firmaya dair objektif kanıtlar içeren şikâyetler söz konusu olduğunda veya piyasa gözetim kurumlarından gelen, yapılan 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi taleplerinde NOBOCERT, programda olmadığı halde Firma ile iletişime 

geçerek olağandışı bir tetkik gerçekleştirme kararı alabilmektedirler. Bu tür tetkiklerde Firmanın şikayete konu olan durumu 

değiştirmesine imkân vermemek adına en fazla 1 (bir) gün önce Firmaya haber verilmekte ve tetkik gerçekleştirilmektedir. 

11.2.  
Belgelendirilmiş Firmanın tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınmakta ve durum Firmaya açıklayıcı bir yazı ile 

bildirilmektedir. 

11.3.  
NOBOCERT, yaptığı tetkik sonucunda daha önce vermiş olduğu belgeye temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit 

ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre söz konusu belgeyi askıya almakta veya iptal etmektedir. 

NOBOCERT, konu ile ilgili sonuç hakkında gerektiğinde ilgili Bakanlığa, TÜRKAK ’a, şikayet sahibine veya bilgi talebinde 

bulunan piyasa gözetim kurumlarına ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili 

organlarına gerekli bilgileri sağlamaktadır. Ürün belgelendirme kapsamlarında talep edilmesi halinde değerlendirme 

prosedürleri ile ilgili bilgiler Avrupa Komisyonuna sunulmaktadır. 

12. Habersiz Tetkikler/Plansız Ziyaretler 
12.1.  
Olumsuz duyumlar söz konusu olduğunda NOBOCERT veya Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), gerek görmesi halinde 

NOBOCERT ’in belgelendirdiği müşterisine plansız ziyaretler gerçekleştirebilir. Akreditasyon Kurumu, gerekli ve 

uygulanabilir olduğunda NOBOCERT tarafından verilen ve TÜRKAK’ tan akredite bir hizmetin incelenmesi amacıyla da 

NOBOCERT ‘in müşterisini yerinde ziyaret edebilir ve NOBOCERT tarafından yapılan tetkikle/muayene ile ilgili bilgileri talep 

edebilir. 

12.2.  
NOBOCERT, ürün montaj alanına veya Firmanın ofisine beklenmedik tetkikler gerçekleştirilebilmektedir. Bu tetkikler 

esnasında NOBOCERT, gerekli görmesi durumunda kalite güvence sisteminin ve ürünün uygun işleyişini kontrol için 

deneyler yapabilmekte veya yapılmasını isteyebilmektedir. Bu durumda NOBOCERT, Firmaya tetkik raporunu ve eğer deney 

yapılmışsa deney raporlarını vermektedir. 

12.3.  
Belgelendirilmiş Firmanın tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınmakta ve durum Firmaya açıklayıcı bir yazı ile 

bildirilmektedir. 

12.4.  
NOBOCERT, yaptığı tetkik sonucunda daha önce vermiş olduğu belgeye temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit 

ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre söz konusu belgeyi askıya almakta veya iptal etmektedir. 

NOBOCERT, konu ile ilgili sonuç hakkında gerektiğinde ilgili Bakanlığa, TÜRKAK ’a, şikayet sahibine veya bilgi talebinde 

bulunan piyasa gözetim kurumlarına ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili 

http://www.nobocert.com.tr/
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organlarına gerekli bilgileri sağlamaktadır. Ürün belgelendirme kapsamlarında talep edilmesi halinde değerlendirme 

prosedürleri ile ilgili bilgiler Avrupa Komisyonuna sunulmaktadır. 

13. Belgenin Askıya Alınması veya Kapsamının Daraltılması 
13.1.  
NOBOCERT, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda karar tarihinden itibaren 6 (altı) ayı aşmamak kaydı ile 
belgelendirilmiş Firmanın belge kapsamının tamamını veya bir bölümünü aldığı kararla askıya alabilmektedir. 

➢ Tetkik sırasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması, 
➢ Tetkik kapsamında yer alan ürünü/hizmeti etkileyen standart ya da yasal mevzuat şartlarının (örneğin; işçi sağlığı ve 

iş güvenliği tüzüğü veya ilgili ürün ya da hizmetin gerektirdiği özel istekler gibi) yerine getirilmediğinin tespit edilmesi, 
➢ Belge sahibinin gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması, 
➢ Belgelendirilmiş Firmanın yönetim sisteminin etkili olma şartları dâhil olmak üzere yönetim sisteminin, 

belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, 

➢ NOBOCERT belge ve markasının ve CE işaretinin hatalı kullanımı, 
➢ Belgelendirme kurallarına riayet edilmemesi, 

➢ Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi, 
➢ Belgelendirmeye konu Firma organizasyonunda, faaliyetlerinde ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli 

değişikliklerin NOBOCERT ’e bildirilmemesi, 
➢ Yönetim sisteminin dokümante edildiği ve tetkik edildiği şekilde uygulanmaması, 
➢ Firmanın yönetim sisteminde veya üründe olumsuz etkileri olacağı kanısını oluşturan durumların NOBOCERT 

tarafından tespit edilmesi, 

➢ Belgelendirilmiş Firmanın, gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinin mücbir sebepler (yangın, doğal afet vb.) 
dışında gerekli periyotta yapılmasına izin vermemesi, 

➢ Belgelendirilmiş Firmanın, takip ve acele tetkikler gibi özel tetkiklerin mücbir sebepler (yangın, doğal afet vb.) dışında 
yapılmasına izin vermemesi, 

➢ Firmanın, belgelendirme kapsamı ile ilgili NOBOCERT ‘in istemiş olduğu bilgileri NOBOCERT ‘e sunmaması. 

13.2.  
Yönetim sistem belgelendirmelerinde belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Komitesi tarafından, ürün belgelendirme 
kapsamlarında ise ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusu tarafından alınmaktadır. 

13.3.  
Gözetim tetkikini kabul etmeme, mali yükümlülükleri yerine getirmeme ve uygunsuzlukların zamanında kapatılmaması gibi 
teknik değerlendirme gerekmeyen tüm durumlarda askı kararı Belgelendirme Komitesinin toplanmasına gerek kalmadan 
alınmaktadır.  

13.4.  
Belgenin askıya alınma kararı, NOBOCERT tarafından belge sahibine gerekçesiyle beraber yazılı olarak bildirilmektedir. Belge 
sahibi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve marka kullanımı ile ürün belgelendirmelerinde CE 
işareti kullanımını sonlandırmakla yükümlüdür. Askıya alınan belge, askı boyunca geçersiz durumdadır ve askıda kaldığı süre 
içerisinde kullanılamaz. NOBOCERT, askıya alınma konusu çözülene kadar askıya alınan belgeyi Firmadan talep ederek 
elinde tutmaktadır. Firma, belge ve eklerini en geç 15 (on beş) gün içerisinde NOBOCERT ’e iade eder. İade etmediği takdirde 
öncelikle yazılı olarak uyarılır. Uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Firma belgesini, ekini veya sözleşmesini  
kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile NOBOCERT ’e bildirmesi istenir. 

13.5.  
Belgelendirilmiş Firma, verilen süre içerisinde sorunları çözemez ise Firmanın belgesi NOBOCERT tarafından iptal edilmekte 
veya kapsamı daraltılmaktadır. 

13.6.  
Firma belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık 
gösterdiğinde, NOBOCERT Firmanın belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde 
daraltmaktadır. 

13.7.  
Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgelendirilen kuruluşlar listesi üzerinde belge durum bilgileri 
güncellenmektedir. 
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14. Belgenin Askıdan İndirilmesi 
14.1.  
Belgesi askıya alınan Firmalar,  eğer askıya alma gerekçeleri ortadan kaldırılmışsa yazılı olarak NOBOCERT ’e bildirmekle 
yükümlüdür. NOBOCERT tarafından gerekli görüldüğünde askıya alınan Firmada askıya alma gerekçelerinin giderildiğinin 
teyidi için tetkik gerçekleştirilmektedir.  

14.2.  
Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilecek tetkikin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak 
belirlenmektedir. Bu süre gözetim tetkik süresinden az, yeniden belgelendirme süresinden fazla olamaz.  

14.3.  
Askıya almanın sonlandırılması için gerekli olan her türlü değerlendirmeler, gözden geçirmeler veya kararlar veya 

belgelendirme programının gerektirdikleri, ilk belgelendirme sürecinin uygulanabilir bölümlerine uygun olarak 

tamamlanmaktadır. 

14.4.  
Gerçekleştirilen tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan Firmanın belgesi, yönetim sistem belgelendirmelerinde 
Belgelendirme Komitesinin kararıyla, ürün belgelendirme kapsamlarında ise ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusu 
kararıyla askıdan indirilmekte ve geçerli duruma alınmaktadır. 

14.5.  
Belgenin askıdan indirilmesi durumunda Firmanın belge durum bilgisi belgelendirilen kuruluşlar listesinde yeniden 

güncellenmektedir. Belgenin askıdan indirilmesi kararı, NOBOCERT tarafından belge sahibine gerekçesiyle beraber yazılı 

olarak bildirilmektedir. 

15. Belgenin Geri Çekilmesi (İptal Edilmesi) veya Kapsamının Daraltılması 
15.1.  
Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirilmiş Firmanın askı veya geçerli durumdaki belgesi iptal edilmektedir; 

- Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede bu gerekçeleri gidermemesi, 
- Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi veya tüzel kişiliğin değişmesi, 
- Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması veya yanıltıcı ve haksız kullanımı, 
- Firmanın tetkik sırasında sahte ve /veya yanıltıcı bilgiler vermesi, 
- Firmanın belge ve eklerde tahrifat yapması, 
- Firmanın mali sorumluluklarını yerine getirmemesi, 
- Firmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesi veya sözleşme şartlarına uymaması, 
- Firmanın, NOBOCERT tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihlerini süre belirtmeksizin ertelemesi veya gözetim 

tetkikinin iptalini talep etmesi durumunda, 
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen tetkiklerde, tespit edilen uygunsuzlukların devam ettiğinin 

belirlenmesi, 
- Yapılan tetkiklerde Firma yönetim sisteminin ve/veya ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi, 
- NOBOCERT tetkik/muayene ekibi ile birlikte TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) temsilcilerinin ya da ilgili 

Bakanlık yetkililerinin de bulunabileceği planlı tetkikler / plansız ziyaretlerin kabul edilmemesi. 

15.2.  
Yönetim sistem belgelendirmelerinde; askıya alma gerekçelerinin belirlenen sürede giderilememesi, Firmanın iflası ya da 
faaliyetlerine son vermesi veya Firmanın sözleşmeyi fesih etmesi gibi sistem etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan 
durumlarda Belgelendirme Komitesi kararına gerek duyulmadan Sistem Belgelendirme Müdürü iptal kararını 
alabilmektedir. Bunun dışındaki durumlarda Belgelendirme Komitesi kararı ile belge iptal edilmektedir.  

15.3.  
Ürün belgelendirme kapsamlarında ise yukarıda belirtilen iptal gerekçelerinin tamamı için ilgili ürün direktifi teknik 

düzenleme sorumlusu kararı ile belge iptal edilmektedir. Belgenin askıya alınma sebebinin/sebeplerinin verilen süre 

içerisinde ortadan kalkmaması durumunda ilgili ürün direktifi teknik düzenleme sorumlusu kararı ile belgelendirme 

sonlandırılarak (iptal durumuna alınma) belge geri çekilmekte veya duruma göre uygun olmayan ürün çeşitlerinin 

çıkarılması hedeflenerek belgelendirme kapsamını daraltma kararı alınmaktadır. Belgelendirilmiş Firma belgelendirme 

kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde NOBOCERT, 

Firmanın belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltmaktadır. 
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15.4.  
Belgenin iptal edilmesi veya kapsam daraltma kararı alınması durumunda Firmanın belge durum bilgisi belgelendirilen 
kuruluşlar listesinde yeniden güncellenmektedir. İlgili karar, NOBOCERT tarafından belge sahibine gerekçesiyle beraber 
yazılı olarak bildirilmektedir. 

15.5.  
Firma, belgenin iptalinden sonra belgeyi kullanmayı bırakmakla, belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım 
malzemesinin kullanımını durdurmakla, belgenin orijinalini NOBOCERT ’e göndermekle ve mali sorumluluklarını yerine 
getirmekle yükümlüdür. Firma, belge ve eklerini en geç 15 (on beş) gün içerisinde NOBOCERT ’e iade eder. İade etmediği 
takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır. Uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Firma belgesini, ekini veya 
sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile NOBOCERT ’e bildirmesi istenir. 

15.6.  
Belgenin kapsamının daraltılması, askıya alınması, askıdan indirilmesi ya da iptali durumlarında NOBOCERT, belge 
durumunu www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com adresinden güncelleyerek yayınlar. Yasal ve akreditasyon şartları 
gereği belgenin durumu gerektiğinde ilgili Bakanlık organlarına, akreditasyon kurumuna, aynı kapsamda faaliyet gösteren 
Onaylanmış Kuruluşlara ve AB Komisyonu ile ilgili organlara bildirilmektedir. 

15.7.  
Ürün belgelendirme kapsamlarında yasal şartlar gereği NOBOCERT, ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili 

kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına piyasa gözetimi 

ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri AB 

Komisyonu ile ilgili organlara sunar. 

15.8.  
Sözleşmesi veya belgesi iptal edilen Firmanın yeniden başvuru talepleri ilk başvuru gibi işleme alınmaktadır. 

16. Belgenin Pasif Duruma Alınması 
16.1.  
Yeniden belgelendirme tetkiki öncesinde belgelendirme süreci belge geçerlilik tarihi dolduktan 6 (altı) ay sonraya kadar 
uzatılabilir. Ancak bu 6 (altı) aylık sürede Firmanın belgesi pasif durumda kalmaktadır. Belgenin pasif durumda kalabilmesi 
için Firmanın en azından yeniden belgelendirme teklifini kabul ederek tetkik sürecini başlatmış olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde belge iptal edilmektedir. Her durumda yeniden belgelendirme karar tarihi 6 (altı) ay içinde alınmış olmalıdır. 

16.2.  
Belgenin pasif olarak kabul edildiği durumlar aşağıda belirtilmektedir; 

➢ Yeniden belgelendirme faaliyetleri başlatılmış ancak belge geçerlilik tarihi dolmadan önce tamamlanamamış ve karar 
tarihi belge geçerlilik tarihinden sonra olduğu durumlar, 

➢ Yeniden belgelendirme faaliyetleri belge geçerlilik tarihine kadar bitirilmiş ancak karar tarihi geçerlilik tarihinden 
sonra olduğu durumlar. 

Yukarıdaki her iki durumda da ilk belge yayım tarihi baz alınarak işlem yapılmakta ve belgelendirme süreci devam 
ettirilmektedir. 

16.3.  
Pasif olarak kabul edilen belge için yeniden belgelendirme süreçleri 6 (altı) ay içinde tamamlanması durumunda belgenin 
üzerinde aşağıdaki bilgiler de yer alacaktır. 

➢ Mevcut belgelendirme çevrimi başlangıç ve bitiş tarihleri, 
➢ Yeniden belgelendirme tetkiki karar tarihiyle birlikte, son belgelendirme çevrimi bitiş tarihi. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda belgelendirme ilk yayın tarihi de belirtileceğinden belge çevriminde oluşan pasif durum 
belge üzerinde görülecektir. 

Not. Pasif durumdaki bir belgenin, belgelendirme süreci veya yeni karar tarihi belge geçerlilik süresinden 6 (altı) aydan fazla 
uzaması durumunda ilgili belge iptal olarak değerlendirilmektedir. Firmanın 6 (altı) ay sonunda belge talep etmesi 
durumunda talep yeni başvuru olarak değerlendirilecektir. 

16.4.  
Pasif duruma alınan belge için Firma sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

➢ Firma, belgenin pasife alınması ile belge ve logonun kullanımını durdurmalıdır, 
➢ Firma, belgenin pasif olduğu süre boyunca belgeye ait haklardan faydalanamaz. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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17. Uzaktan Denetim Teknikleri Kullanılarak Denetimlerin Gerçekleştirilmesi 

Yönetim sistemlerinin, sahada tetkik yapılmasının mümkün olmadığı ve/veya efektif olmadığı durumlarda tetkikin 
tamamının veya bir kısmının bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak gerçekleştirilmesidir.  

Tetkiki gerçekleştirilecek olan firmanın uzaktan tetkik talebi “Uzaktan Tetkik Firma Bilgi ve Onay Formu” ile alınmaktadır. 
Belgelendirme Müdürü tarafından Firmanın uzaktan tetkike uygunluğu değerlendirilmektedir. Uzaktan tetkik teknikleri için 
alt yapı ve/veya verilen izinlerin kısıtlı olması ve tetkikin etkinliğinin tam olarak sağlanamayacağına kanaat getirilmesi 
durumunda tetkik sahada gerçekleştirilecektir. Ancak tetkiklerin sahada gerçekleştirilmesi mücbir sebepler ile mümkün 
değil ise belgenin askıya alınması, iptal edilmesi, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar denetimin ertelenmesi gibi 
seçeneklerden biri karşılıklı değerlendirilir. 

Tetkik ekibi ve Firma tarafından tetkik boyunca sağlanan ve paylaşılan bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Her iki taraf da 
değerlendirme boyunca duyulan, ifade edilen ve okunan bilgileri doğrulamaya özen gösterilmelidir. 

Uzaktan tetkiklerde kullanılacak olan bilgi ve iletişim teknolojileri için tetkik ekibine ilgili yetki ve erişim izinlerinin 
sağlanması Firma tarafından organize edilmelidir. Tetkiklerde kullanılan yazılım ve programların lisanslı olması 
gerekmektedir. 

Tetkik sırasındaki bilgi paylaşımı için; Firma çalışanları, taşeron ve tedarikçilerine ait kişisel verilerin korunması ve/veya 
gerekli açık rızaların alınması Firma sorumluluğundadır (Online bağlantı, ses ve video kayıtları, doküman paylaşımı dahil 
kişisel verilerinin denetim ekibine iletildiği tüm durumlar). 

Aşağıdaki durumların oluşması halinde uzaktan tetkikin tekrarlanmasına veya iptal edilerek saha tetkiki gerçekleştirilmesine 
karar verilebilir. Bu durumların oluşmaması için önlemlerin alınması firma sorumluluğundadır. 

- Tetkikte kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri için denetim ekibine verilen yetki ve erişimlerde ortaya çıkacak 
teknolojik veya idari kısıtlar, 

- Yeterli objektif kanıt incelenememesi, 

o Yeterli donanım kullanılmaması, 

o Dış etkilerden izole ortam oluşturulmaması, 

o Gizlilik gerekçesi ile bilgi paylaşımının kısıtlı olması, 

- Tetkik planında belirtilen zaman dilimlerinde ilgililere erişilememesi. 

18. Olağanüstü Durumların Yönetimi 

NOBOCERT ve/veya müşteri kuruluşları etkileyen olağan dışı bir olay gerçekleştiğinde, yerinde planlı tetkiklerin 
gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Olağandışı durumlar olarak savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik 
gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya 
insan eliyle gerçekleşen felaketler sayılabilir. 

Bu tür durumlar meydana geldiğinde firma tetkikleri; güvenlik gerekçeleri, tetkik ekibi özel durumları, yasal kısıtlar ve 
Firmanın olağandışı durumdan etkilenme düzeyine bağlı olarak faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması öncelik teşkil edecek 
şekilde aşağıdaki faaliyetlerden biri seçilir. 

- Planlanan tetkikin gerçekleştirilmesi, 
- Uzaktan tetkik teknikleri ile tetkikin gerçekleştirilmesi, 
- Alternatif kısa vadeli değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, 
- Tetkikin ertelenmesi, 
- Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi. 

19. NOBOCERT ’in Görev ve Sorumlulukları 
19.1.  
NOBOCERT ve tüm çalışanları; belgelendirme,  muayene ve test faaliyetleri ile ilgili Firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine 
ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar ve hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşmaz.  Ancak bu bilgiler NOBOCERT 
’i akredite eden kuruluş (TÜRKAK) tarafından veya ilgili bakanlıkların yetkili organları (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. 
Sağlık Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb.) tarafından talep edildiğinde ilgili kurumla paylaşılabilir. NOBOCERT 
yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili Firmayı mutlaka haberdar eder. 

19.2.  
NOBOCERT, akredite olduğu standartlar ile tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesiyle 
kontrol altına almıştır. 
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19.3.  
NOBOCERT, belgelendirme, muayene ve test faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararla sonuçlanabilecek 
risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada 
belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda NOBOCERT ’in hiçbir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

19.4.  
NOBOCERT, belgelendirme, muayene ve test sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek 
önemli değişiklikleri en geç 1 (bir) ay içinde belgeli Firmalara belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları 
için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir. 

19.5.  
NOBOCERT, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde ve fiyatlandırma talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak 
değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas 
alınmaktadır. NOBOCERT, belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru 
yapmış tüm Firmalara web sayfası, faks ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler 
önceki Firmaların lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki Firmaları kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. 

19.6.  
NOBOCERT belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen Firmaların bir listesini tutarak web sayfasında yayınlamakla 
ve güncellemekle sorumludur. 

19.7.  
NOBOCERT ’in kendi tasarrufu ile akreditasyon faaliyetlerinden vazgeçmesi veya ilgili yetkili merciler tarafından 
durdurulması durumunda NOBOCERT tarafından belgelendirilmiş Firmalar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir 
belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakılacaktır. Bu işlem için NOBOCERT Firmalardan bir ücret talep etmeyecektir. 

19.8.  
NOBOCERT ’in kendi tasarrufu ile onaylanmış kuruluş faaliyetlerinden vazgeçmesi ya da ilgili yetkili merciler tarafından 
durdurulması durumunda, Firmanın belirlediği bir Onaylanmış Kuruluşa (Notified Body) Firma dosyalarının aktarılması 
sağlanır. Bu durumda belgelendirme için diğer onaylanmış kuruluşun şartları geçerlidir ve NOBOCERT ‘in bu şartlar üzerinde 
herhangi bir tasarruf hakkı yoktur. 

19.9.  
NOBOCERT yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme, muayene ve test kapsamını ilgilendiren standartlar, 
yönetmelikler, TÜRKAK rehber dokümanları, IAF rehberleri ve Avrupa Birliği Komisyonu dokümanlarına uymayı taahhüt 
etmektedir. 

19.10.  
NOBOCERT ilgili direktif, regülasyon, mevzuat, standart revizyonu olması durumunda bu revizyona bağlı olarak verilmiş olan 
belgelerdeki hükümleri ve belgenin geçerlilik sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. 

19.11.  
Belgeli Firmalar hakkında NOBOCERT ‘e ulaşan müşteri şikayetleri ve itirazları, “PR.06 Şikayet ve İtirazların 
Değerlendirilmesi Prosedürü” gereğince ele alınmakta ve çözümlenmektedir. 

19.12.  
Belgelendirilmiş Firmalardan gelen itirazlara, itiraz komitesi NOBOCERT ’ten kaynaklanan bir hatanın sebep olduğuna karar 
verirse itiraza sebep olan konunun çözüme kavuşturulması için yapılacak çalışmaların masrafları Firmadan talep 
edilmemektedir. 

19.13.  
NOBOCERT kalite, çevre, gıda tetkiki ve belgelendirmesi hizmetinin kusurlu olması (akreditasyonunun askıya alması/iptal 
edilmesi gibi) sebebi ile ilgili Firmaya gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini mesleki sorumluluk sigortası 
poliçesinde belirtilen şartlar dahilinde teminat altına almıştır. 

19.14.  
Ürün belgelendirme kapsamında NOBOCERT, faaliyetlerine uygun olarak mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaktadır ve 

sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya ilgili Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi 

için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmayı sürdürecektir. 
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19.15.  
NOBOCERT, faaliyet göstermiş olduğu coğrafi alanlardaki faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine karşılık olarak 
yaptığı düzenlemeleri, yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası ile göstermektedir. Mesleki sorumluluk sigortası 
dışında kalan coğrafik alanlarda faaliyet gösterilmesi durumunda oluşabilecek olan zararın tazmin edilmesi NOBOCERT 
tarafından ihtiyati olarak karşılanacaktır. 

20. Belgelendirilmiş Firmaların Görev ve Sorumlulukları 
20.1.  
İlgili standart ve yönetmelikler çerçevesinde, yönetim sisteminin işletimine ve ürün uygunluğu değerlendirme, muayene ve 
test hizmet kapsamına yönelik olarak Firma, NOBOCERT ’ten almış olduğu her tür yazılı-sözlü bilgi ve talimata uymakla 
yükümlüdür. 

20.2.  
Yönetim sistemi ya da yönetim sistemine bağlı olarak ürünü belgelendirilen Firma, kurmuş olduğu sistemin uygulanması ve 
sürekliliğini kanıtlamak amacı ile çalışma saatlerinde tetkik ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, belge 
kapsamında yer alan ürüne/hizmete ilişkin yönetim sistem standardı dışında, mevcut yasal gereksinim ya da özel 
isteklerinde sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür. 

20.3.  
NOBOCERT ’in müşterisinin sahasında gerçekleştirecek olduğu muayenelere, tetkiklerine ya da plansız ziyaretlere 
gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler tetkik/muayene ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi 
müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu veya ilgili Bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise tetkik ekibine yardımcı olmak 
için tetkik ekibine refakat eden kişilerdir. Tetkik ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları  
iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını 
sağlamak, müşteri adına tetkike tanıklık etmek veya tetkikçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler olabilir.  

Rehber ve gözlemcilerin tetkike katılımı ile ilgili önce müşteri ve tetkik ekibi üyeleri bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. 
Rehber veya gözlemciler tetkike müdahale etmezler. 

20.4.  
Firma, yapılacak olan tetkikler esnasında NOBOCERT tetkik ekibi ile birlikte TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) 
temsilcilerinin ya da ilgili Bakanlık yetkililerinin de bulunabileceği planlı tetkikler ya da plansız ziyaretler de dahil olmak üzere 
tetkik ekibi tarafından tetkik faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. Bu 
tetkiklerin Firma tarafından kabul edilmemesi durumunda belge iptal edilmektedir. 

20.5.  
Firma belgelendirildikten sonra Firmanın sisteminde ya da belge kapsamına giren ürününde olabilecek değişikliklerden ve 
sistemi etkileyecek organizasyon yapısındaki değişikliklerden (Firmanın adres/adreslerinin, kapsamının, çalışan sayısının, 
şube sayısının ve bu şube/şubelerin adresinin/adreslerinin değişmesi gibi)  NOBOCERT ’i 1 (bir) ay içinde haberdar etmelidir. 

20.6.  
Firma NOBOCERT tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, DÖF kayıtları vb.) belgenin 
geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. 

20.7.  
Firma, başvuru için istenen tüm evrak ve dokümanları NOBOCERT belgelendirme sözleşmesinden önce NOBOCERT ’e 
ulaştırmakla yükümlüdür. 

20.8.  
Yapılan değişikliklerin sisteme ya da ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile NOBOCERT gerektiğinde bedeli mukabilinde 
ilave tetkik veya muayene gerçekleştirebilir. Firma, NOBOCERT belgelendirme ve muayene sisteminde (standart 
prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır. 

20.9.   
Firma belge kapsamında müşteri ya da üçüncü taraflardan ulaşan itiraz ya da şikayetleri kayıt altına alıp tetkik sırasında 
NOBOCERT ’e bildirmekle yükümlüdür. Firma ayrıca bu şikayetler ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir. 

20.10.  
Firma, www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com adresinde güncel hali yayınlanmakta olan “PR.09 Sertifika ve Marka 
Kullanım Prosedürü”, “PR.02 Sistem Belgelendirme Prosedürü”, “PR.12 Asansör Direktifi Ürün Belgelendirme Prosedürü” 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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ve iş bu metin “FM.005 Genel Şartlar Formu” gibi NOBOCERT talimat ve prosedürlerine, faaliyetini ilgilendiren ilgili yasal 
mevzuatlar ile dokümanlara ve ilgili standartlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür. 

20.11.  
Ürün uygunluğu belgesi kapsamında belge almak isteyen Firmalar, ilgili yönetmeliğin belirlediği kendileri ve ürünleri ile ilgili 

CE işaretleme kuralları da dahil olmak üzere tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Firma, ilgili Avrupa Birliği uyumlaştırılmış 

mevzuatı ve ulusal mevzuatlar tarafından şart koşulan temel veya diğer yasal gerekliliklere göre ürünün/ürünlerin 

tasarlanmasından ve üretiminden ve Avrupa Birliği uyumlaştırılmış mevzuat tarafından şart koşulan prosedür/prosedürlere 

uygun olarak uygunluk değerlendirmeyi yerine getirmekten sorumludur. 

20.12.  
Firma, fiyatlandırma talimatı ve belgelendirme sözleşmesinde belirtilen ücretleri ve ilgili standart ya da yönetmeliklerin 
öngördüğü özel ya da takip tetkiklerinin ücretlerini ödemekle yükümlüdür. 

20.13.  
Firma, sahip olduğu belgenin askıya alınması veya iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü 
doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgeyi NOBOCERT ’e göndermekle yükümlüdür. 

20.14.  
Belgelendirme tetkiklerinden sonra, tetkik edilen Firmanın dış kaynaklı süreçlerinde herhangi bir değişiklik olursa, 
belgelendirilen Firma bu değişikliği NOBOCERT ’e bildirmekle yükümlüdür. 

20.15.  
Firma kendisine verilen belgeyi üzerinde yazan kapsam ve adres/adresler için kullanabilir. Aksi her türlü yanlış kullanım 

durumlarında kendisine uygulanacak yaptırımları kabul etmektedir. 

20.16.  
Firma, www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com adresinde güncel hali yayınlanmakta olan “PR.06 Şikayet ve İtirazların 
Değerlendirilmesi Prosedürü” nde bahsedildiği şekilde bir itirazda bulunabilir. Firma, Şikayet ve İtiraz Komitesinin kararını 
kabul etmez/memnun olmaz ise ilgili yasal otoriteye (Akreditasyon Kurumu veya İlgili Bakanlıklar gibi) başvurabilir. 
NOBOCERT, “PR.06 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” nde belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında 
Firma aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir. Firma, NOBOCERT ‘in kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara, karar 
tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde itiraz edebilir. 

20.17.  
Firma belgelendirme dokümanlarının (belge, rapor vb.) kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların 

bütünlüğü bozulmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltılabilir. 

20.18.  
Firma, NOBOCERT ’in hiçbir şekilde uygunluk değerlendirme kapsamında veya bu kapsam ile alakalı konularda Firmaya 

danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul etmek ve bu yönde taleplerde bulunmamakla yükümlüdür. 

20.19.  
Firma, dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında ürün belgelendirmesine atıf yaparken, NOBOCERT 

şartlarına ve belgelendirme programında belirtilen şartlara uymak zorundadır. 

20.20.  
Firma, uygunluk işaretinin kullanımına ilişkin ve ürün ile ilgili bilgi hakkında belgelendirme programında öngörülebilecek 

olan her türlü şartlara uymak zorundadır. 

20.21.  
Firma, belgelendirme şartlarına uyumluluk ile ilgili kendisine bildirilen tüm şikâyetlerin kaydını tutmalıdır ve istendiğinde 

NOBOCERT ile paylaşmalıdır. 

20.22.  
Ürün/ürünlerinin uygunluk değerlendirmesinden Firma sorumludur. 

21. Anlaşmazlık Çözümleri 
Taraflar arasında sözleşme ve bunun ayrılmaz parçası olan genel şartlar metninden kaynaklanan anlaşmazlıkların oluşması 
durumunda anlaşmazlığın çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/


 

GENEL ŞARTLAR FORMU 

Doküman No FM.005 

Yayın Tarihi 15.12.2018 

Revizyon Tarihi 20.04.2020 

Revizyon No 01 

 

 
Sayfa 16 / 16 

22.  
Bu metin 15 (on beş) sayfadan oluşup NOBOCERT belgelendirme sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. NOBOCERT 
belgelendirme sözleşmesi imzalandığında bu metindeki kural, hak ve sorumluluklar da ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılır. 
Metinde meydana gelebilecek değişiklikler www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com adreslerinde duyurulacaktır.  
Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik web sayfasında 1 (bir) ay süre ile yayınlanacaktır. 
Dokümanlarda meydana gelecek değişiklikler NOBOCERT web sayfalarından güncel olarak takip edilebilir. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/

