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1. Amaç ve Kapsam 
Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve EA-2/17 M TÜRKAK dokümanı kapsamında ve Onaylanmış 
Kuruluş ve Teknik Servis Bilgi Sistemi Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili 
eklerine uygun olarak NOBOCERT ’in Onaylanmış Kuruluş olarak asansör monte eden firmaların asansörlerinde 
gerçekleştirilecek olan ürün uygunluğu değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları 
ile sorumlulukları belirlemektir. Bu prosedür, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında NOBOCERT ’in yetkilendirildiği 
modüllerde belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 

2. Tanımlar 
AB: Avrupa Birliğini ifade eder. 

Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu TÜRKAK tarafından bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun belirli bir 
uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve 
uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi olarak kabulünü ifade 
etmektedir. 

Asansör Monte Eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Asansör Direktifi Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS): İlgili teknik düzenlemesi (2014/33/AB Asansör Yönetmeliği) gereği 
Onaylanmış Kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan 
muayene ve tetkikleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi muayene ve tetkik sonuçlarını gözden geçirip kontrol eden, 
raporlayan ve belgelendirmeye dair kararları alan personeli ifade etmektedir. 

Asansör Teknik Uzmanı: İlgili teknik düzenlemesi (2014/33/AB Asansör Yönetmeliği) gereği Onaylanmış Kuruluş 
tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene ve/veya tetkikleri 
gerçekleştiren ve muayene ve/veya tetkik sonuçlarını TDS ‘ye sunan personeli ifade etmektedir. 

Bakanlık: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ifade etmektedir. 

Belgelendirme Programı: Aynı belirtilmiş şartların, belirli kuralların ve prosedürlerin uygulandığı, belirli bir ürüne ilişkin 
belgelendirme sistemini ifade etmektedir. 

Belgelendirme Sistemi: Belgelendirmeyi gerçekleştirmek için gerekli kurallar, prosedürler ve yönetimi ifade etmektedir. 

“CE” İşareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik 
gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti ifade etmektedir. 

Dağıtıcı: Asansör güvenlik aksamını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki 
gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Değerlendirme: Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin seçme ve belirleme fonksiyonlarının kombinasyonunu ifade 
etmektedir. 

Ek-I: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerini ifade etmektedir. 

Ek-IV - Bölüm B (Modül B): AB Tip İncelemesi, Onaylanmış Kuruluşun, asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da 
dâhil olmak üzere model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve Ek-I ’deki 
uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü 
ifade etmektedir.  

Ek V (Son Muayene): Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I ’de tanımlanan temel sağlık ve güvenlik 
gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, Onaylanmış Kuruluş tarafından 
onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü ifade etmektedir. 

Ek VIII (Modül G): Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, Onaylanmış Kuruluşun bir asansörün Ek-I ’de tanımlanan 
uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme 
işlemini ifade etmektedir. 
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Ek X (Modül E): Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, Onaylanmış Kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde 
tanımlanan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek XI ’e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen 
ve Ek-I ’de tanımlanan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün 
kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü ifade etmektedir. 

Ek XI (Modül H1): Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu, Onaylanmış Kuruluşun 
monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin Ek-I ’de tanımlanan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik 
gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemini ifade etmektedir. 

Ek XII (Modül D): Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde 
tanımlanan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek XI ’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir 
asansörle uyumlu ve Ek-I ’inde belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör 
monte edenin imalat kalite güvence sisteminin Onaylanmış Kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk 
değerlendirme işleminin bir  bölümünü ifade etmektedir. 

İktisadi İşletmeci: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve dağıtıcıyı ifade etmektedir. 

İmalatçı: Kendi adı veya ticari markası altında asansör güvenlik aksamı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş 
asansör güvenlik aksamına sahip olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

İthalatçı: Asansör güvenlik aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden TÜRKİYE ’de yerleşik gerçek veya tüzel 
kişiyi ifade etmektedir. 

Kare Kod: Kare olarak basılabilen, ONTEK tarafından üretilen ve Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen belgelerin 
üzerinde bulunması gereken ve üçüncü taraf kişilerin ilgili bilgilere erişmesine ve bunların raporlanmasına olanak sağlayan 
iki boyutlu barkodu ifade etmektedir. 

Komisyon: Avrupa Komisyonunu ifade etmektedir. 

Majör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluğu ifade 
etmektedir (Etkin proses kontrol yapıldığına dair veya ürün ve hizmetlerin belirlenen özelliklere uygunluğuna dair önemli 
şüphe varsa veya bir şart veya konu ile sistematik bir eksiklik olabileceğini gösteren ve böylelikle bir majör uygunsuzluk 
oluşturan çok sayıda minör uygunsuzluk varsa, bunlar major uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilir). 

Minör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluğu ifade 
etmektedir. 

Model Asansör: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I ’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif 
parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kullanıldığı ve teknik 
dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü ifade etmektedir. 

Muayene: TS EN ISO/IEC 17020 muayene tabanlı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkIV Bölüm B (Modül B), Ek-V (Son 
Muayene), Ek-VIII (Modül G) kapsamlarında bir veya daha fazla Teknik Uzmandan oluşan muayene ekibi tarafından 
gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini ifade etmektedir. 

Müşteri: Ürüne ilişkin şartlar dahil olmak üzere belgelendirme şartlarının yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan 
kişi veya kuruluşu ifade etmektedir. 

Onaylanmış Kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili 
kuruluş tarafından “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği” ve ilgili teknik mevzuatta 
belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşunu ifade etmektedir. 

ONTEK: Bakanlık tarafından kurulan “Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servis Bilgi Sistemi” ni ifade etmektedir. 

Piyasaya Arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya asansörün ticari veya kamu faaliyetleri 
kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını ifade etmektedir. 

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle bağlantılı veya etkileşen faaliyetler dizisini ifade etmektedir. 
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Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılması veya indirilmesi amacıyla taşındığı bölümünü ifade 
etmektedir. 

Teknik Şartname: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan 
dokümanı ifade etmektedir. 

Teknik Uzman: Muayene tabanlı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-IV - Bölüm B (Modül B), Ek V (Son Muayene) ve Ek 
VIII (Modül G) kapsamlarında planlanan muayene faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere NOBOCERT tarafından 
yetkilendirilmiş, faaliyetle ilgili özel bilgi ve tecrübe sahibi olan Asansör Teknik Uzmanı ifade etmektedir. 

Tetkik: TS EN ISO/IEC 17021-1 kalite sistem tabanlı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek X (Modül E), Ek XI (Modül H1) ve 
Ek XII (Modül D) kapsamlarında bir veya daha fazla Tetkikçiden oluşan tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilen uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerini ifade etmektedir. 

Tetkikçi: Kalite sistem tabanlı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek X (Modül E), Ek XI (Modül H1) ve Ek XII (Modül D) 
kapsamlarında planlanan tetkikleri gerçekleştirmek üzere NOBOCERT tarafından yetkilendirilmiş ve ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi standardı ile ilgili eğitim almış olan Asansör Teknik Uzmanı veya Sistem Tetkikçisini ifade etmektedir. 

Tetkik Ekip Lideri: Tekik ekibine liderlik eden, ISO 9001 Sistem Tetkikçisini veya 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kalite 
sistem tabanlı modüllerde atanmış olan Asansör Teknik Uzmanını ifade etmektedir. 

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu ifade etmektedir. 

Uygunluk Belgesi: Uygunluk değerlendirme işleminin olumlu sonuçlanması halinde düzenlenen yazılı dokümanı ifade 
etmektedir. 

Uygunluk Değerlendirmesi: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının 
temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci ifade etmektedir. 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu ifade etmektedir. 

Uygunsuzluk: Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bir şartın karşılanmaması durumunu ifade etmektedir. 

Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden 
kabul edilen bir Avrupa standardını ifade etmektedir. 

Ürün: Bir prosesin sonucunu ifade etmektedir. 

Üye Ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi ifade etmektedir. 

Yetkili Temsilci: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme 
ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Sözleşme: Asansör monte eden müşteri ile NOBOCERT arasında imzalanan ve bu prosedür kapsamında belge verilmek 
üzere uygunluğu değerlendirilecek bir asansör ve/veya kuruluş için belge kullanma hakkının şartlarını düzenleyen yazılı 
anlaşmayı ifade etmektedir. 

3. İlgili Dokümanlar  
Bu prosedürde, standart ve dokümanlara atıflar yapılmaktadır. Tarihi belirtilerek atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 

için sadece atıf yapıldığı baskısı kullanılmaktadır. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi 

halinde, tüm değişiklikler dahil olmak üzere en son baskısı kullanılmaktadır. 

3.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar 
- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış 

Kuruluşlar Yönetmeliği 
- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 
- “CE” İşareti Yönetmeliği 
- Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servis Bilgi Sistemi 

Çalışma Usul ve Esasları 
- EA-2/17 M 
- TS EN ISO/IEC 17020 
- TS EN ISO/IEC 17021-1 
- TS EN ISO/IEC 17065 
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- TS EN ISO 9001  

3.2. İç Kaynaklı Dokümanlar 
- PR.01 Doküman ve Kayıt Prosedürü 
- PR.06 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi 

Prosedürü 
- PR.09 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü 
- PR.11 Başvuru ve Sözleşme Prosedürü 
- TL.03 Tetkik/Muayene Sürelerinin Belirlenmesi 

Talimatı 
- TL.04 Elektronik Ortamda Bilgi Güvenliği Talimatı 
- TL.06 Şikayet ve İtiraz Komitesi Atama ve Çalışma 

Talimatı 
- TL.26 Asansör Belgelendirme Süreç Talimatı 
- LS.04 Kalite Kayıtları Listesi 
- LS.08 Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi 

- LS.09 Ek 1 Asansör Tetkik/Muayene Süreci Takip ve 
Kontrol Listesi 

- FM.005 Genel Şartlar Formu 
- FM.006 Komite Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik 

Sözleşmesi 
- FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu 
- FM.025 Tetkik/Muayene Ekibi Hizmet Sözleşmesi 
- FM.026 Personel Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi 
- FM.400 Belgelendirme Başvuru Formu 
- FM.467 Tetkik/Muayene Süreci Takip ve Kontrol 

Formu 
- FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu 

 
4. Prosedür 
4.1. Genel 
4.1.1.  
NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili eklerine uygun olarak asansör monte eden firmaların asansörlerinde 
uygunluk değerlendirme işlerini yerine getiren ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, ulusal mevzuata uygun bir şekilde 
kurulmuş tüzel kişiliğe haiz, değerlendirdiği kuruluştan veya ürünlerden bağımsız üçüncü taraf bir kuruluştur. 

NOBOCERT, değerlendirdiği asansörün veya güvenlik aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya 
bakımında yer alan işletmeleri temsil eden herhangi bir mesleki veya ticari birliğe bağlı değildir ve bağımsız olarak hizmet 
vermektedir. 

4.1.2.  
NOBOCERT, NOBOCERT üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten NOBOCERT personeli, 

değerlendirilen asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, 

mal sahibi, kullananı veya kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi değildir.  NOBOCERT bunu garanti altına 

alabilmek adına çalışanları ile sözleşme imzalamakta ve ayrıca her görevlendirmede tarafsızlığı garanti altına almak için 

yazılı taahhüt almaktadır. 

4.1.3.  
Bu prosedürün 4.1.2 maddesinde belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan asansörlerin, NOBOCERT ’in 

faaliyetleri için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını ve ayrıca, imalatçı veya asansör monte eden ile 

NOBOCERT arasındaki teknik bilgi değişimini engellememektedir. 

4.1.4.  
NOBOCERT, NOBOCERT üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten NOBOCERT personeli, 

değerlendirilen asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, 

montajında, kullanımında veya bakımında bulunan tarafların veya temsilcilerinin faaliyetlerinde doğrudan yer 

almamaktadır.  

NOBOCERT, özellikle danışmanlık hizmeti gibi bildirimin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleki 

gerekliliklerin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunmamakta ve bu faaliyete iştirak 

etmemektedir. 

4.1.5.  
NOBOCERT şube açması, temsilcilik vermesi ya da alması veya kendi adına yüklenicilerin olması durumlarında şube, 

temsilcilik veya yüklenicilerin yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetinin gizliliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını 

sağlayacaktır. 
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4.1.6.  
NOBOCERT ve NOBOCERT personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde 

uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütmekte ve söz konusu faaliyetin sonunda almış olduğu kararı, özellikle mali 

konular olmak üzere etkilenebilecek her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden 

bağımsız olarak uygulamaktadır. NOBOCERT bu konu ile alakalı olarak risk değerlendirmesini yapmakta ve riskleri kabul 

edilebilir seviyeye getirecek tedbirleri almaktadır. 

4.1.7.  
NOBOCERT, görevlendirildiği 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkIV Bölüm B, Ek-V, Ek-VIII, Ek-X, Ek-XI ve Ek-XII 

kapsamlarındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafından yapılmasında bu faaliyetleri yerine 

getirebilecek yeterliliğe sahiptir. Söz konusu faaliyetlerin NOBOCERT adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda 

ise, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olma şartları sağlanacaktır. NOBOCERT, görevlendirildiği her bir 

asansör tipi veya kategorisi ile uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında aşağıda 

belirtilen ilgili gereklilikleri sağlamaktadır; 

- Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrübeye sahip personel, 

- Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayan işlemlere ilişkin gereken beyanları, 

Onaylanmış Kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikalar 

ve işlemler, 

- Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojik olarak 

karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli 

usuller. 

4.1.8.  
NOBOCERT, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini yerine getirmek adına uygun bir 

çalışma yerine ve tüm gerekli ekipmana veya imkânlara sahiptir. 

4.1.9.  
Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu NOBOCERT personeli, aşağıda belirtilen gereklilikleri 

sağlamaktadır; 

- NOBOCERT ’in Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiği kapsamda, tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini 

kapsayan teknik ve mesleki eğitime sahip olmak, 

- Uygunluk değerlendirmesi için yeterli bilgiye ve yetkiye sahip olmak, 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkI ’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri, geçerli uyumlaştırılmış 

standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hükümler ve bunlara ilişkin diğer mevzuat konusunda bilgiye sahip olmak, 

- Uygunluk değerlendirme işlemini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe sahip 

olmak. 

4.1.10.  
NOBOCERT, NOBOCERT ’in üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu 

NOBOCERT personelinin tarafsızlığını güvence altına almak adına söz konusu personelleri ile “FM.026 Personel Gizlilik ve 

Tarafsızlık Sözleşmesi” imzalamaktadır.  

NOBOCERT, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı olmaksızın karşılıklı anlaşılmış 

ücretler karşılığında NOBOCERT ’in üst düzey yönetimindeki personeli ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten 

NOBOCERT personeli ile karşılıklı “FM.025 Tetkik/Muayene Ekibi Hizmet Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. 

4.1.11. Mesleki Sorumluluk Sigortası 
NOBOCERT, faaliyetlerine uygun olarak mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaktadır ve sorumluluğun ulusal mevzuata 

göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip 

olmadığı sürece mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmayı sürdürecektir. 
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4.1.12.  
NOBOCERT personeli, Bakanlıkla olan ilişkileri haricinde, görevlendirildiği 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkIV Bölüm B, 

Ek-V, Ek-VIII, Ek-X, Ek-XI ve Ek-XII kapsamlarındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde belirlenen görevlerini yürütürken 

elde edilen tüm bilgi hakkında mesleki gizliliği sağlamakta ve mülkiyet haklarını korumaktadır. Bunu güvence altına almak 

adına NOBOCERT, personeli ile karşılıklı “FM.026 Personel Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi” imzalamaktadır. Bunun 

yanısıra NOBOCERT yönetimi, gizlilik ve tarafsızlık içeren taahhüdünü www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web 

adreslerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

4.1.13.  
NOBOCERT gerek Türkiye gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve iş birliğini artıracak faaliyetlere katılım 

sağlamaktadır. Bu amaçla NOBOCERT, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 38. madde 

uyarınca Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında kurulmuş asansörler için “Onaylanmış Kuruluşlar 

Koordinasyon Grubu” nun faaliyetlerine doğrudan iştirak etmekte veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan 

personelinin bu faaliyete katılımı için haberdar olmasını sağlamakta veya katılım sağlayacak başka bir Onaylanmış Kuruluş 

yetkilisine vekâlet verilmesi gibi temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlamaktadır. Bu amaçla CIRCABC (Communication and 

Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) ve NANDO (New Approach Notified and 

Designated Organisations) faaliyetleri üye sıfatıyla takip edilmektedir. 

NOBOCERT, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari kararları ve dokümanları genel rehber olarak kullanmaktadır. TDS 

tarafından söz konusu karar ve dokümanlar ilgili personelle elektronik posta yolu ile paylaşılmakta ve TDS ‘nin gerekli 

görmesi durumunda ilgili personele konu hakkında eğitim verilmektedir. 

Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin 

sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve Onaylanmış Kuruluşlar arasında gerekli iş birliğinin sağlanması 

amacıyla, NOBOCERT, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlık öncülüğünde düzenlenecek eşgüdüm 

toplantılarına katılım sağlamaktadır. 

4.1.14.  
Uygunluk değerlendirme prosesinin bir bölümü olarak başka tarafça sağlanan bilginin (projeler, sertifika ve raporlar vb.) 

NOBOCERT tarafından geçerli sayılabilmesi için ilgili taraflarca onaylanmış olması şartı aranmaktadır. 

4.2. NOBOCERT Şube, Temsilcilik ve Yüklenicileri 
4.2.1.  
Mevcut durumda NOBOCERT adına herhangi bir şube, temsilcilik bulunmadığı gibi, yüklenici tarafından yürütülen 

herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

4.2.2.  
NOBOCERT, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı belirli görevleri olası bir yükleniciye yaptıracağı veya bir şube 

veya temsilciliğini bu işler için kullanacağı hallerde, bunların 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 27. maddede yer alan 

gereklilikleri karşılamasını sağlayacak ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirecektir. 

4.2.3.  
NOBOCERT, kendi adına şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetler olması durumunda bu 

faaliyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenecektir. 

4.2.4.  
Faaliyetler, olası bir şube, temsilcilik veya yüklenici tarafından yürütülmesi durumunda müşteri onayı alınarak 

gerçekleştirilecektir. 

4.2.5.  
NOBOCERT, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların 

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkIV Bölüm B, Ek-V, Ek-VIII, Ek-X, Ek-XI ve Ek-XII kapsamlarındaki uygunluk 

değerlendirme işlemlerinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza 

edecektir. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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4.3. Yetki Alınan Kapsamlar 
NOBOCERT, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 2014/33/AB Asansör 

Yönetmeliği kapsamında da aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemleri için Bakanlıktan yetki almıştır: 

Muayene tabanlı uygunluk değerlendirme işlemleri; 

- Ek IV – Bölüm B Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B), 

- Ek V Asansörlerin Son Muayenesi (Son Muayene), 

- EK VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G). 

Kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirme işlemleri; 

- EK X Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E), 

- EK XI Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1), 

- EK XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D). 

4.4. Asansörlerin Uygunluğu 
4.4.1. Asansörlere İlişkin Uygunluk Varsayımı 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Madde 17 – (1) gereğince Avrupa Birliği Resmî Gazetesi ’nde referans numaraları 

yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların 

ilgili bölümlerine uygun olan asansörlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında 2014/33/AB Asansör 

Yönetmeliği Ek-I ’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu NOBOCERT tarafından varsayılmaktadır. 

4.4.2. Asansörlerin Uygunluk Değerlendirme İşlemleri 
NOBOCERT, asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birisini uygulamaktadır; 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkIV Bölüm B (Modül B) ’ye göre AB tip incelemesine tabi olan model asansöre 

uygun şekilde tasarlanan ve imal edilen asansörün; 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkV ’e göre son muayenesi, 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkX (Modül E) ’ye göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu, 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkXII (Modül D) ’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe 

uygunluğu. 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkXI (Modül H1) ’e göre onaylı bir kalite sistemi altında tasarlanan ve imal 

edilen asansörün; 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkV ’e göre son muayenesi, 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkX (Modül E) ’ye göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu, 

o 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkXII (Modül D) ’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe 

uygunluğu. 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkVIII (Modül G) ’ye göre birim doğrulaması. 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkXI (Modül H1) ’e göre tam kalite güvencesi ile tasarım uygunluk muayenesi. 

4.5. “CE” İşaretlemesi 
4.5.1.  
“CE” işaretlemesi, “CE” İşareti Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 

4.5.2.  
“CE” işareti, aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında NOBOCERT Onaylanmış 

Kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde her bir asansör kabinine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde 

asansörün piyasaya arzından önce iliştirilmektedir; 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkV ’e göre son muayene, 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkVIII ’e göre birim doğrulaması, 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EkX, EkXI veya EkXII ’ye göre kalite güvencesi. 

4.5.3.  
NOBOCERT Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası, NOBOCERT ’in kendisi veya kendi talimatları doğrultusunda 

imalatçı veya onun yetkili temsilcisi veya asansör monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştirilmektedir. “CE” 
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işareti ve NOBOCERT Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası, özel bir risk veya kullanımı tanımlayan herhangi bir 

işaretlemenin öncesinde kullanılabilmektedir. 

4.6. NOBOCERT ’in Yükümlülükleri 
4.6.1.  
NOBOCERT, bu prosedürün 4.4.2 maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk 

değerlendirmesini gerçekleştirmektedir. 

4.6.2.  
NOBOCERT, gerçekleştireceği belgelendirme işlemlerine ilişkin faaliyetlerini ve gerçekleştireceği belgelendirme 

faaliyetlerini ONTEK ‘te belirtilen çalışma usul ve esaslara göre yürütmekte ve planlamasını yapmakta, ilgili plan 

doğrultusunda uygulanmasını sağlamaktadır. 

4.6.3.  
NOBOCERT, yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini doğru, 

eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmektedir. 

4.6.4.  
NOBOCERT, yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en uygun 

şekilde icra edebilmek amacıyla, yasal şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam 

etmektedir. 

4.6.5.  
NOBOCERT, tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde 

gerekli bütün tedbirleri almaktadır. 

4.6.6.  
NOBOCERT, yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamaktadır. 

4.6.7.  
NOBOCERT, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, piyasa koşullarını zorlayacak, iktisadi işletmeciler için üretim 

maliyetlerini ciddi oranda arttıracak, onları zor duruma düşürecek şartlar öne sürmeyecek ve gereksiz ek yük 

yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak şeffaflık içerisinde yürütmektedir. NOBOCERT, taahhüt ettiği işin 

büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık 

derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütmektedir. Bu duruma uygun olarak 

NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamındaki asansörlerin uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve 

koruma seviyesini de dikkate almaktadır. 

4.6.8.  
NOBOCERT, kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri oluşturduğu mekanizma ile 

takip etmektedir. 

4.6.9.  
NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerinin veya uyumlaştırılmış standartların 

veya diğer teknik özelliklerin asansör monte eden tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, asansör 

monte edenden gerekli düzeltici tedbirleri almasını istemekte ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar asansör monte edene 

belge düzenlememektedir. 

4.6.10.  
NOBOCERT, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, asansörün ilgili gerekleri 

karşılamadığını tespit etmesi durumunda, asansör monte edenden gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin alınmasını 

istemekte ve gereken hallerde belgesini veya onay kararını askıya almakta veya iptal etmektedir. 
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4.6.11.  
NOBOCERT, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi 

durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlamakta, askıya almakta veya iptal etmektedir. 

4.6.12.  
NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-IV Bölüm B (Modül B) kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirme 

faaliyetlerinde, ilgili teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesininin, ekleri ve 

ilaveleriyle birlikte bir kopyasını, belgenin verildiği tarih itibariyle 15 (on beş) yıl muhafaza etmektedir. 

4.6.13.  
NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-XI (Modül H1) kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirme 

faaliyetlerinde ilgili teknik dosyayı, onay kararlarını ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasını düzenlenme tarihi itibarıyla 15 

(on beş) yıl muhafaza etmektedir. 

4.6.14.  
NOBOCERT, yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmakta ve bunları gerekli hallerde 

Bakanlığın incelemesine sunmaktadır. 

4.6.15.  
NOBOCERT, TÜRKİYE sınırları haricinde yerleşik olan bir müşteriye yapılan uygunluk değerlendirmesi sonucunda 

belgelendirme kararı alırsa, Bakanlığın inceleme amaçlı talep ettiği durumlar için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri 

muhafaza etmektedir; 

- Asansörlere ilişkin tüm bilgiler ile özelliklerin ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik 

ve uygulanacak olan yönetmeliğin gerekleri ve uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler, 

- Kalite güvence sistemi hakkında dokümantasyon, 

- Asansör monte eden kuruluşun kalite güvence sisteminde yapılan revizyonlar, 

- Revizyonların değerlendirilmesi ile düzenlenmiş raporlar ve ilgili kayıtlar, 

- Gerçekleştirilen tetkikler sonucu yayımlanmış olan raporlar ile test yapılmış ise yapılan testlere ait raporlar. 

4.6.16. Bakanlığa Bildirim Yükümlülüğü 
4.6.16.1.  
NOBOCERT, Onaylanmış Kuruluş olarak aşağıda belirtilen durumlarda ve hususlarda, ONTEK ‘i kullanarak Bakanlığa 

bildirim yapmaktadır; 

- Bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumu, 

- Modül B kapsamında, periyodik olarak veya talep üzerine, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve 

bu sertifikaların askıya alınan veya kısıtlanan ekleri, 

- Modül B kapsamında, talep üzerine, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren 

değerlendirme raporu, 

- Modül E ve Modül H1 ve Modül D kapsamında, yayımlanan veya geri çekilen tüm kalite sistemi onay kararlarını 

ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesi, 

- AB Tasarım İnceleme kapsamında, AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya herhangi bir yayımladığı veya iptal 

ettiği ekler ve periyodik olarak veya talep üzerine, AB tasarım inceleme belgelerinin listesi ve reddedilen, askıya 

alınan veya kısıtlanan herhangi bir eki, 

- NOBOCERT ’in görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu, 

- NOBOCERT ’in uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan alınan herhangi bir bilgi talebi 

durumu, 

- Talep üzerine, NOBOCERT ’in görevlendirildiği kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır 

ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetlerin durumu. 

4.6.16.2.  
NOBOCERT, bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda 

söz konusu kararın alındığı tarih itibariyle en geç 15 (on beş) gün içinde ONTEK üzerinden Bakanlığa bildirim yapmaktadır. 
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4.6.16.3.  
NOBOCERT, TDS ve/veya Tetkikçi ve/veya Teknik Uzmanın işinden ayrılması durumunda, aynı gün ONTEK üzerinden 

Bakanlığa bildirim yapmaktadır. Eğer işten ayrılan personel, tam zamanlı 1 (bir) TDS ve en az 2 (iki) Asansör Teknik Uzmanı 

bünyesinde bulundurma zorunluluğunu bozuyorsa en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde yetkinlik şartlarını sağlayan 

personelin atamasını yapmakta ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Bakanlığa iletmektedir. 

4.6.16.4.  
NOBOCERT, iletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliği en geç 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa bildirmektedir. 

4.6.16.5.  
NOBOCERT, belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmesini etkileyecek her türlü yapısal 

değişikliği en geç 30 (otuz) gün içinde Bakanlığa bildirmektedir. 

4.6.17. Diğer Onaylanmış Kuruluşlara Bildirim Yükümlülüğü 
4.6.17.1.  
NOBOCERT, olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin gerekli bilgiyi, aynı tipteki asansörleri kapsayan 

benzer uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında görevlendirilmiş olan 

diğer Onaylanmış Kuruluşlara sağlamaktadır. 

4.6.17.2.  
NOBOCERT, Modül B kapsamında reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal 

edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer Onaylanmış Kuruluşları bilgilendirmektedir. 

NOBOCERT, ayrıca talep üzerine AB Tip İnceleme Sertifikasının (Modül B Belgesi) kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir 

kopyasını, NOBOCERT tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını, diğer Onaylanmış 

Kuruluşlarla paylaşmaktadır. 

4.6.17.3.  
NOBOCERT, Modül E kapsamında geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer 

Onaylanmış Kuruluşlara iletmektedir. 

4.6.17.4.  
NOBOCERT, Modül H1 ve Modül D kapsamında geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi 

ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmektedir. 

4.6.17.5.  
NOBOCERT, AB Tasarım İnceleme kapsamında, yayımladığı ve reddettiği, iptal ettiği, askıya aldığı veya kısıtladığı AB 

tasarım inceleme belgelerini ve/veya herhangi bir eki ve talep üzerine yayımladığı belgeleri ve/veya ekleri diğer 

Onaylanmış Kuruluşlara iletmektedir. 

4.6.17.6.  
NOBOCERT, Madde 4.6.17 maddesi altında belirtilen bildirim yükümlülüklerini, e-posta veya web sitesinden duyurma 

yöntemlerinden en az biri ile gerçekleştirmektedir. 

4.6.18. TÜRKAK ’a Bildirim Yükümlülüğü 
NOBOCERT, yurtiçinde gerçekleştirdiği akreditasyon kapsamındaki tüm ürün belgelendirmelerin güncel listesini, tetkikçi, 

belgelendirme türü, belgelendirilen ürün, müşteri ismi/kodu ve lokasyonunu içerecek şekilde elektronik ortamda 

hazırlamakta ve hazırladığı bu listeyi Haziran ve Aralık ayı sonlarında TÜRKAK e-portalında müşteri listesi bölümüne 

TÜRKAK için yetkilendirilen Kuruluş Yetkilisi aracılığı ile yüklemektedir. 

4.6.19. Komisyon ve Üye Ülkelere Bildirim Yükümlülüğü 
NOBOCERT, talep üzerine aşağıda belirtilenleri Komisyona ve/veya üye ülkelere sağlamaktadır; 

- AB Tip İnceleme Sertifikasının (Modül B Belgesi) kopyası ve eki, teknik dosyanın bir kopyası, NOBOCERT 

tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporları, 

- Son Muayene Belgesinin bir kopyası, 
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- Modül G Belgesinin bir kopyası, 

- Modül E veya Modül H1 veya Modül D kapsamında yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyası, 

- Modül H1 kapsamında düzenlenen AB Tasarım İnceleme Belgesinin ve/veya eklerinin bir kopyası ile teknik 

dokümantasyon ve NOBOCERT tarafından gerçekleştirilen inceleme sonuçlarının bir kopyası. 

5. Uygunluk Değerlendirme Süreci 
Başvurunun alınmasından başlayan ve sertifikanın yayımlanmasına kadar olan belgelendirme süreçleri “TL.26 Asansör 

Belgelendirme Süreç Talimatı” na uygun olarak yürütülmektedir. 

5.1. Tetkik/Muayene Süreci Takip ve Kontrol Formu 
TDS tarafından 6 (altı) ayda bir, rastgele örnekleme metoduyla belgelendirilmiş uygun sayıda müşteri seçilerek “FM.467 

Tetkik/Muayene Süreci Takip ve Kontrol Formu” ile tanımlanan “Kritik Süreçler” bölümünde bulunan muayene, 

planlama, ilk belgelendirme tetkiki, gözetim tetkiki, yeniden belgelendirme tetkiki ve belgelendirme kararı ile ilgili 

süreçlere uygun olarak dosya kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Seçilecek dosya sayısı, belgelendirilen müşteri sayısına 

uygun olarak seçilmektedir. Gerçekleştirilen kontroller TDS tarafından “LS.09 Ek 1 Asansör Tetkik/Muayene Süreci Takip 

ve Kontrol Listesi” ile kayıt altına alınmaktadır. 

5.2. Sertifika Kullanım Şartları 
5.2.1.  
Sertifikanın kullanımı ‘’PR.09 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü’’ ne uygun olarak yapılmaktadır. İlk belgelendirme 

tetkikinde, tetkik ekibi tarafından müşteriye marka ve logo kullanımı hakkında kısa bir bilgi verilerek gözetim ve yeniden 

belgelendirme tetkiklerinde logo kullanım durumunun ‘’PR.09 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü’’ ne uygun olarak 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bilgi verilmesinin yanında ‘’PR.09 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü’’, NOBOCERT 

tarafından www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinde de kamuoyunun erişimine açık hale getirilmiştir. 

5.2.2.  
Sertifika yayım tarihi, belgelendirme karar tarihini ya da ertesi iş gününü göstermektedir. NOBOCERT tarafından 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında yayımlanan sertifikaların geçerlilik süreleri ve varsa gözetim süreleri, 
aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir; 

 
Ek-IV Bölüm 
B (Modül B) 

Ek-V 
(Son 

Muayene) 

Ek-VIII 
(Modül G) 

Ek-X 
(Modül E) 

Ek-XI 
(Modül H1) 

Ek-XI M.3.3 
(AB Tasarım 
İnceleme) 

Ek-XII 
(Modül D) 

Geçerlilik 
Süresi 

5 Yıl - - 3 Yıl 3 Yıl 
Modül H1 

ile aynı 
sürede 

3 Yıl 

Gözetim 
Süresi 

- - - 12 Ay 12 Ay - 12 Ay 

 
5.2.3.  
Kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirme sertifikalarında 3 (üç) yıllık geçerlilik süresi yayım tarihe göre 
belirlenmektedir. Belge değişiklik tetkikleri bu süreyi etkilememektedir. Sertifikanın ilk yayım tarihi, ilk belgelendirme 
kararı ile başlayan çevrimi göstermektedir. Son yayım tarihi ise ilk yayım tarihi sabit kalacak şekilde, gözetim ve yeniden 
belgelendirme tetkikleri kararı veya ertesi iş günü ile başlayan süreci göstermektedir. 

5.2.4.  
Kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirmelerinde belgelendirilmesi yapılan müşteri, sertifikayı sadece üzerinde ve 
ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilmektedir. Sertifika, üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup 
başka faaliyet alanlarını ve ürün gruplarını yansıtmamakta ve bu amaçla kullanılamamaktadır. 

5.2.5. Sertifika Devri 
Sertifika, üzerinde adı geçen müşteriye verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilememektedir. 

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, TDS kararı ile sertifika devri 

yapılabilmektedir. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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5.2.6. Sertifikanın Zayi Olması 
Belgenin zayi olması, kaybolması veya herhangi bir geçerli sebepten dolayı, belge sahibi müşterinin 

www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinden kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik 

Bildirim/Talep Formu” ile iletişim kanalları üzerinden talep etmesi durumunda, başvuru gerekçesi TDS tarafından aynı 

form ile değerlendirilmekte ve uygun bulunursa talep edilen belge ücreti karşılığı sertifika yeniden düzenlenmektedir. 

Yeniden düzenlenen sertifikada, aynı sertifika numarası kullanılmakta, revizyon tarihi güncellenmekte ve sertifika revizyon 

numarası ise bir numara arttırılarak düzenlenmektedir. Yeniden düzenlenen sertifika ve düzenlenme gerekçesi “LS.08 

Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi” ne işlenerek kayıt altına alınmaktadır. Yeniden düzenlenen sertifikalar, sertifika 

numarası ve revizyon numarasıdan takip edilmektedir. 

5.2.7. Sertifikada Revizyon Yapılması 
Düzenlenmiş sertifikalarda revizyon yapılacağı durumunda, yeni düzenlenecek sertifikalarda revizyon numarası bir 

numara arttırılarak düzenlenmektedir. Sertifikada yapılan revizyon gerekçesi “LS.08 Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi” ne 

işlenerek kayıt altına alınmaktadır. Sertifikada yapılacak revizyon gerekçesi, tetkik tekrarı gerektiriyor ve/veya TDS ‘nin 

yeni bir kararıyla desteklemesi gerekiyorsa, belgelendirme sürecinde olduğu gibi işlemler aynı şekilde yürütülmektedir. 

Sertifika içeriğinde yapılan değişiklik, sertifika numarası ve revizyon numarasıdan takip edilmektedir. 

5.3. Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler 
Aşağıda belirtilen ve belgelendirme programı veya müşteriden kaynaklanan belgelendirmeyi etkileyen değişikler için 

gerçekleştirilen inceleme ve tetkiklere dair rapor ile TDS karar almakta ve belgelendirme değişikliği uygun görülmüşse 

müşteriye bilgi verilerek yeni sertifika düzenlenmektedir. Kararın olumsuz olması durumunda ise gerekçesi ile beraber 

müşteriye bilgi verilmektedir. 

5.3.1. Belgelendirme Şartlarındaki Değişiklikler 
5.3.1.1.  
NOBOCERT, belgelendirme programında müşteriyi etkileyen yeni veya revize şartlar olması durumunda, değişiklikleri ve 

geçiş süresini www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresi üzerinden müşterilerine ve kamuoyuna 

duyurmakta ve belgelendirilmiş her bir müşterisinin yeni şartlara uygunluğunu doğrulamak için gereğini yapmaktadır. 

5.3.1.2.  
Belgelendirme şartlarını etkileyen ilgili yasal şartlarda veya standartlarda veya belgelendirme programında değişikliklerin 

olması durumu, rutin gözetim tetkiki dışında yerinde bir tam tetkiki veya ilave bir sınırlı tetkiki veya tekrar doküman 

incelemesini gerektirebilir. Bu kararı, TDS almaktadır. Tekrar bir tetkik veya inceleme gerekli görülmesi durumunda TDS, 

ilgili müşterilerle bilgilendirme amaçlı irtibata geçilmesini ve gerekirse planlama yapılmasını sağlamaktadır. 

5.3.1.3.  
Söz konusu değişikliklerin yerinde tekrar tetkik gerektirmediği durumlarda, TDS tarafından, değişikliklere dair 

değerlendirmenin bir sonraki rutin gözetim tetkikinde gerçekleştirilmesi ve bu tetkikte görevlendirilecek olan tetkik 

ekibine bildirilmesini sağlamak üzerine kayıt altına almaktadır. 

5.3.1.4.  
Modül B kapsamıda, NOBOCERT, gelişen teknolojileri takip ederek genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve 

çözümlerdeki değişikliklerin AB Tip İnceleme Sertifikası ile onaylı tipin 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık 

ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını göstermesi ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip 

gerektirmediğini değerlendirerek değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirdiğini tespit etmesi durumunda asansör 

monte edeni bilgilendirmektedir. 

5.3.1.5.  
AB Tasarım İnceleme kapsamında, NOBOCERT, gelişen teknolojileri takip ederek onaylı tipin herhangi bir teknolojik 

değişiklikten dolayı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla 

sağlayamayacağını ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit etmesi durumunda asansör 

monte edeni bilgilendirmektedir. 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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5.3.2. Doküman Değişiklikleri veya Kilit Personel Değişiklikleri 
5.3.2.1.  
Asansör monte eden, NOBOCERT tarafından onaylanan kalite sisteminin, etkin ve uygun bir şekilde sürdürülmesini temin 

etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, kalite sistem tabanlı modüllerde belgelendirilen asansör monte eden (Modül E ve 

Modül D kapsamında asansör monte eden veya onun yetkili temsilcisi), işlettiği kalite sistemini etkileyecek olan ve kalite 

dokümantasyonundaki kilit faaliyetler veya kilit personele ilişkin değişiklikler gibi kalite sisteminde yapmayı düşündüğü 

değişiklikleri, belgelendirme sözleşmesi gereği, NOBOCERT tarafından değerlendirilmesi için www.nobocert.com.tr ve 

www.nobocert.com web adresinden kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” 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.  

5.3.2.2.  
Asansör monte eden veya yetkili temsilcisi, AB tasarım inceleme belgesi düzenleyen NOBOCERT ’i, 2014/33/AB Asansör 

Yönetmeliği Ek-I ’inde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile uyumluluğunu veya belgenin geçerliliği için gereken 

koşulları etkileyecek onaylanmış tasarımda gerçekleşen değişiklikler konusunda www.nobocert.com.tr ve 

www.nobocert.com web adresinden kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” ile iletişim 

kanalları üzerinden yazılı olarak resmi tatil günleri hariç en geç 3 (üç) gün içinde bilgilendirmek ve değişikliklere dair 

dokümanları iletmekle yükümlüdür.  

5.3.2.3.  
Bu değişiklikler NOBOCERT ’in ilave onayıyla birlikte özgün AB tasarım inceleme belgesine ilave bir form olarak 

düzenlenmektedir. 

5.3.2.4.  
Belgelendirilen asansör monte edenin işlettiği kalite sisteminde belgelendirmeyi etkileyen değişikliklerin olması durumu, 

rutin gözetim tetkiki dışında yerinde bir tam tetkiki veya ilave bir sınırlı tetkiki veya tekrar doküman incelemesini 

gerektirebilir. NOBOCERT, asansör monte eden tarafından işletilen kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri 

ilgili uygunluk değerlendirme yöntem şartlarına uygunluğuna göre değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda TDS 

kararını, “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” nu kullanarak almakta ve bu kararı alırken gerekli görmeleri 

durumunda bir önceki tetkik ekibi üyelerinin görüşüne başvurabilmektedir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme 

şartlarından sapmalar var ise asansör monte edene bildirilmektedir. Sistemi temelden etkileyen değişiklikler tespit edilirse 

yerinde tetkik yapılmasına karar verilmektedir. Tekrar bir tetkik veya inceleme gerekli görülmesi durumunda TDS, 

incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararının asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine 

bildirilmesi amaçlı irtibata geçilmesini ve gerekirse planlama yapılmasını sağlamaktadır. 

5.3.2.5.  
Söz konusu değişikliklerin yerinde tekrar tetkik gerektirmediği durumlarda, TDS tarafından, değişikliklere dair 

değerlendirmenin bir sonraki rutin gözetim tetkikinde gerçekleştirilmesi ve bu tetkikte görevlendirilecek olan tetkik 

ekibine bildirilmesini sağlamak üzerine kayıt altına almaktadır. 

5.3.2.6.  
Belge değişikliklerinde müşterinin mevcut sertifika geçerlilik süresi değişmemektedir. 

5.3.3. Belgelendirilmiş Üründe Değişiklik 
5.3.3.1.  
Belgelendirilmiş müşterinin ürün kapsamında veya onaylı tip tasarımında değişiklik olması durumunda, değişiklik talepleri 

www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinden kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik 

Bildirim/Talep Formu” ile iletişim kanalları üzerinden NOBOCERT ’e yazılı olarak yapılmalıdır. 

5.3.3.2.  
Asansör monte eden, AB Tip İnceleme Belgesi (Modül B) ile onaylanan tipe ait, Ek-I temel sağlık ve güvenlik gerekleri 

hususunda yaptığı ve onaylı tipi ve belgelendirmeyi etkileyecek değişiklikler konusunda NOBOCERT ’i bilgilendirmelidir. 

NOBOCERT, bu durumda değişiklikleri incelemekte ve AB Tip İnceleme sertifikasının geçerli kalıp kalmadığını veya daha 

http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
http://www.nobocert.com.tr/
http://www.nobocert.com/
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fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını tespit ederek başvuran sertifika sahibine bilgi vermektedir. 

NOBOCERT, değişiklikleri uygun görmesi durumunda, onaylanan değişiklikler için özgün AB Tip İnceleme Sertifikasına bir 

ek yayımlamakta veya sertifika sahibine yeni bir AB Tip İnceleme Sertifika talebini sormaktadır. 

5.3.3.3.  
Söz konusu değişikliklerin sadece teknik doküman incelemesi ile veya yerinde tekrar tetkik/muayene ile yapılıp 

yapılmayacağına dair kararı, TDS “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” nu kullanarak almaktadır. Tekrar bir 

tetkik/muayene gerekli görülmesi durumunda TDS, ilgili müşteri ile bilgilendirme amaçlı irtibata geçilmesini ve gerekirse 

planlama yapılmasını sağlamaktadır. 

5.3.4. Adres, Durum, Unvan Gibi Resmi Statü Değişikliği 
5.3.4.1.  
Müşteri unvanının, adres ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin belgelendirmeyi etkileyip etkilemediğinin kontrolü 

amacıyla gerçekleştirilen tetkiklerdir. Bu değişikliklerin olması durumunda, belgelendirme sözleşmesi ve “FM.005 Genel 

Şartlar Formu” gereği müşteri, söz konusu değişiklikleri www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinden 

kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” 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. 

5.3.4.2.  
Söz konusu değişikliklerin sadece bildirimle beraber gönderilen resmi evrak incelemesi ile veya yerinde tekrar tetkik ile 

yapılıp yapılmayacağına dair kararı, “FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu” nu kullanarak TDS vermekte ve kayıt altına 

almaktadır. Müşteri prosesleri ile fiziki şartlarını doğrudan etkileyen adres değişiklikleri için saha tetkiki 

gerçekleştirilmekte ve tetkik raporu ile kayıt altına alınmaktadır. Müşterinin belgelendirmeye konu faaliyetlerinin adres 

değişikliğinden etkilenmeyeceği bir durum söz konusuysa (Yerel yönetim tarafından sokak, cadde, kapı numarasında 

yapılan değişiklikler veya üretim yeri değişmemek kaydıyla, unvan ve/veya hukuki statüsünün değişmesi gibi durumlarda), 

objektif kanıtlarla desteklenmesi şartı ile tetkik yapılmadan istenen değişiklikle ile ilgili yeni belgenin düzenlenme ya da 

düzenlememe kararı TDS tarafından alınabilmektedir.  

5.3.4.3.  
TDS tarafından incelenen dokümanlar ve tetkik raporu (tetkik yapılmışsa) uygun görüldüğü takdirde, değişiklik yapılmakta 

ve yeni sertifika düzenlenerek müşteriye teslim edilmektedir. Değişiklik uygun görülmemişse, müşteriye gerekçeleri 

açıklanarak bir yazı ile bildirilmektedir. Belge değişikliklerinde müşterinin sertifikasının yayım tarihi güncellenmekte fakat 

mevcut geçerlilik süresi değişmemektedir. 

5.4. Takip Tetkikleri 
5.4.1.  
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. 

5.4.2.  
Takip tetkiklerinde sadece takip tetkikine yol açan önceki tetkikin uygunsuzluklarına bakılmakta veya şüphe üzerine diğer 

şartlara da bakılabilmektedir. İlk belgelendirme sonrasında takip tetkiki gerçekleştiriliyorsa tetkik, tam tetkik olarak 

gerçekleştirilebilir. Bunların kararlarını Tetkik Ekip Lideri tavsiyesini de dikkate alan TDS vermektedir. Takip tetkikleri, 

hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar gibi aksini gerektiren bir durum olmaması durumunda asıl tetkiki 

gerçekleştiren tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

5.4.3.  
Takip tetkik faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından müşteri ile ortak planlanan 

bir tarihte yapılmaktadır. Takip tetkiki için müşteriye tanınan sürede müşteri hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip 

tetkiki sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise müşterinin tetkiki olumsuz sonuçlanmaktadır. Majör 

uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise, Tetkik Ekip Lideri tarafından takip tetkik raporuna işlenmekte ve yeniden 
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düzenlenen uygunsuzluk formunda belirtilen uygunsuzluğun 1 (bir) ay içinde müşteri tarafından kapatılması 

istenmektedir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk kalmışsa müşterinin tetkiki olumsuz sonuçlanmaktadır. 

Uygunsuzlukların Tetkik Ekip Lideri tarafından doğrulanması sonrası tetkik dosyası NOBOCERT ’e gönderilmektedir. 

5.5. Gözetim Tetkikleri 
5.5.1.  
NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kalite sistem tabanlı modüllerde belgelendirdiği asansör monte edenin, 

onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediğini ve kalite sistemini 

muhafaza ettiğinden, uyguladığından ve ürün şartlarının yerine getirilmesinin devam ettirildiğinden emin olmak amacıyla 

12 (on iki) aylık periyotlarla tetkik yapmakta ve asansör monte edene bir tetkik raporu ve sertifika vermektedir. 

NOBOCERT ’e ulaşan müşteri şikâyetleri, uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda 

gözetim sıklığı artırılabilmektedir. 

5.5.2.  
Gözetim tetkikleri istisnai bir durum olmadığı sürece, ilk belgelendirme tarihi referans alınarak 12 (on iki) ayı geçmeyecek 

periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Gözetim tetkiki, belirlenen periyot süreleri içerisinde yapılamaması durumunda 

müşterinin belgesi 12 (on iki) aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren TDS ‘nin kararı ile askıya alınmaktadır. 

5.5.3.  
Belgelendirme sözleşmesinde belirtilen gözetim periyodu ve sertifikanın ilk yayım tarihi referans alınarak en az 2 (iki) ay 

önceden gözetim tetkiki ile ilgili, müşteri ile irtibata geçilmektedir.  

Müşteri kuruluş tarafında belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler (bk. Madde 5.3) olması ve bu durumun NOBOCERT ‘e 

henüz bildirilmemesi olasılığına karşı, müşteri ile irtibata geçildiğinde mevcut durumun teyidi de alınmakta olup, herhangi 

bir değişiklik olması durumunda, gözetim tetkikinin planlamasnın yapılabilmesi için müşteriden, söz konusu değişiklikleri 

www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinden kamuoyu erişimine açılan “FM.468 Değişiklik 

Bildirim/Talep Formu” ve gerekirse değişiklikleri destekleyen evraklar ile iletişim kanalları üzerinden NOBOCERT ’e yazılı 

olarak bildirmesi istenmektedir. 

5.5.4.  
Gözetim tetkiki için müşterilerden gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak şartı ile TDS tarafından 

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

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

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

değerlendirilmekte ve en fazla 6 (altı) aya kadar erteleme yapılabilmektedir. Erteleme talebi, iletişim kanalları ile yazılı 

olarak alınmaktadır. 

5.5.5.  
Gözetim tetkikleri için tetkik süresi, tetkik ekibi, gözlemciler, tercümanlar ve tetkik gününün belirlenmesi, tetkik ekibinin 

görev atamaları, gerekirse tetkik programının güncellenmesi, tetkik planının yapılması, müşterinin bilgilendirilmesi ve 

onayının alınması, ONTEK Bilgi Sistemine yapılacak gerekli girişler, müşteri yetkilisi ile irtibat, tetkikin gerçekleştirilmesi, 

raporlanması, uygunsuzlukların bildirimi ve takibi, belgelendirme kararının verilmesi konuları, Aşama 1 hariç ilk 

belgelendirme için yürütülen proseslere benzer olarak gerçekleştirilmektedir. Tetkik ekibi ataması yapılırken, tetkik 

ekibinden en az bir kişinin ilgili ürün alanında atanmış olması göz önüne alınmaktadır. 

5.5.6.  
Gözetim tetkikinin planlanması yapılırken, ilk tetkik ve bir önceki son tetkik raporunda belirtilen tetkik geçmişi referans 

alınmaktadır. 

5.5.7.  
2014/33/AB Ek X (Modül E) kapsamında NOBOCERT asansör montaj yerine habersiz tetkik yapabilmektedir. Bu tetkikler 

sırasında NOBOCERT, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek adına 

deneyler yapmakta veya yaptırmakta ve asansör monte edene tetkik raporu ile şayet deney yapılmışsa deney raporunu 

vermektedir. 
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5.5.8.  
2014/33/AB Ek XI (Modül H1) kapsamında NOBOCERT asansör montaj alanına veya monte edene habersiz tetkik 

yapabilmektedir. Bu tetkikler sırasında NOBOCERT, gerekirse, kalite sisteminin ve asansörün uygun işleyişinin kontrolü için 

deneyler yapmakta veya yaptırmakta ve asansör monte edene tetkik raporu ile şayet deney yapılmışsa deney raporunu 

iletmektedir. 

5.5.9.  
2014/33/AB Ek XII (Modül D) kapsamında NOBOCERT asansör monte edene habersiz tetkik yapabilmektedir. Bu tetkikler 

sırasında NOBOCERT, gerekirse, kalite sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapmakta veya 

yaptırmakta ve asansör monte edene tetkik raporu ile şayet deney yapılmışsa deney raporunu vermektedir. 

5.5.10.  
Gözetim tetkiklerinde; 

- 2014/33/AB Ek X (Modül E) kapsamında asansör monte eden, NOBOCERT ’in muayene, deney ve depolama 

alanlarına değerlendirme amacıyla girebilmesine izin vermeli ve özellikle aşağıda belirtilen konular hakkında 

mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır; 

o Kalite sistemi dokümanlarını, 

o Teknik dosyayı, 

o Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar 

gibi kalite kayıtlarını. 

- 2014/33/AB Ek XI (Modül H1) kapsamında asansör monte eden, NOBOCERT ’e muayene amacıyla tasarım, 

imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıda 

belirtilen konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır; 

o Kalite güvence sistemi dokümanları, 

o Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları, 

o Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi montaj 

ve tedarik işlemleri ile ilgili kalite sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları. 

- 2014/33/AB Ek XII (Modül D) kapsamında asansör monte eden, NOBOCERT ’e muayene amacıyla imalat, 

birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıda 

belirtilen konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır; 

o Kalite güvence sistemi dokümanları, 

o Teknik dosya, 

o Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite 

kayıtları. 

5.5.11.  
Bir önceki tetkikte tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE 

işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim tetkiki sırasında gerçekleştirilmektedir. Yerinde doğrulama 

sonucu tetkik ekibi tarafından uygunsuzluk bulunursa majör uygunsuzluk olarak değerlendirilmekte ve müşteri 

uygunsuzlukla ilgili takip tetkikine bırakılmaktadır. 

5.5.12.  
Sertifikanın geçerliliğinin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme tetkikinde olduğu gibi Tetkik Ekip Lideri tavsiyesini 

dikkate alan TDS ‘ye aittir.  

Majör uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılamaması durumunda müşterinin sertifikası, Tetkik Ekip Lideri 

tavsiyesini dikkate alan TDS ‘nin kararı ile askıya alınmaktadır. Müşteriye, durum yazı ile bildirilmektedir. 

Minör uygunsuzluklara ilişkin düzetici faaliyet planlarının Tetkik Ekip Lideri tarafından onaylanması durumunda 

sertifikanın geçerliliğinin devamına TDS tarafından karar verilmektedir. 
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Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan müşterinin sertifikasının geçerliliğinin devamına Tetkik Ekip Lideri 

tavsiyesini dikkate alan TDS tarafından karar verilmektedir. Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar, ilk belgelendirme 

tetkikinde olduğu gibi TDS ‘ye aittir. 

5.5.13.  
İlk belgelendirme ile düzenlenen sertifikanın son geçerlilik tarihine kadar geçerli durumunu koruması için çevrim 

içerisinde yapılacak gözetim tetkiklerin olumlu sonuçlanması ve sertifikanın gözetim tetkiklerine göre yenilenmesi 

gerekmektedir.   

5.6. Yeniden Belgelendirme Tetkikleri 
5.6.1.  
Yeniden belgelendirme tetkiki, sertifikanın geçerlilik süresi 3 (üç) yıl sona erdiğinde, müşterilerin belgelendirme çevrimini 

yenilemek için yapılan tetkiklerdir. Sertifika geçerlilik süresi bitimine en az 2 (iki) ay kala TDS veya Planlama Sorumlusu 

tarafından tetkik için, iletişim yolları kullanılarak müşterilerle irtibata geçilmekte ve cevap istenmektedir. Cevap alınamaz 

ya da sertifika devamı talep edilmez ise, sertifika geçerlilik süresi sonunda sertifika geçerliliğini kaybetmektedir. 

Düzenlenen sertifika her yıl gözetimin gerçekleştirilmesine müteakip yenilenmektedir. 

5.6.2.  
Müşteri, sertifika 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 sertifika 6 (altı) aylığına askıya alınabilmektedir. Askı süresince tetkiki 

gerçekleştirilen müşterinin belgesi aktif hale getirilmekte ancak yine ilk belgelendirme yayım tarihi baz alınarak verilecek 

geçerlilik süresi içerisinde kullanılabilmektedir. 

5.6.3.  
Müşteri, yeniden belgelendirme talebinde bulunursa sertifika yenileme tetkiki gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, 

müşteri bilgilerinde değişiklik varsa www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adreslerinde bulunan ‘’FM.400 

Belgelendirme Başvuru Formu’’ ile onaylı olarak bu bilgiler alınmakta ve “PR.11 Başvuru ve Sözleşme Prosedürü” ile 

‘’TL.08 Belge Ücretlendirme Talimatı’’ na uygun olarak yeniden sözleşme yapılmaktadır. 

5.6.4.  
Müşterinin yönetim sistemine ek bir başvurusu olmaması, belgelendirildiği kapsamda değişiklik olmaması, yönetim 

sisteminin çalıştığı kapsamda değişiklik olmaması ve mevzuatta önemli değişikliklerin olmaması durumunda iç tetkik, 

yönetim gözden geçirme, vb. kalite sistem uygulamaları hakkında Aşama 1 ön değerlendirme hariç, eski dosya numarası 

geçerli olacak ve çevrimi dosya üzerinde belirtilecek şekilde, tetkik süresi, tetkik ekibi, gözlemciler, tercümanlar ve tetkik 

gününün belirlenmesi, tetkik ekibinin görev atamaları, gerekirse tetkik programının güncellenmesi, tetkik planının 

yapılması, müşterinin bilgilendirilmesi ve onayının alınması, ONTEK Bilgi Sistemine yapılacak gerekli girişler, müşteri 

yetkilisi ile irtibat, tetkikin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların bildirimi ve takibi, belgelendirme kararının 

verilmesi konuları, ilk belgelendirme için yürütülen proseslere benzer olarak gerçekleştirilmektedir. Aşama 1 tetkikinin 

gerekip gerekmemesi kararını TDS vermektedir. Tetkik ekibi ataması yapılırken, tetkik ekibinden en az bir kişinin ilgili ürün 

alanında atanmış olması göz önüne alınmaktadır. 

5.6.5.  
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. 

5.6.6.  
Yeniden belgelendirme tetkikinde major ve minör ayrımı yapılmaksızın uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzlukların 

kapatılması için tanınan süre 1 (bir) aydır. Sertifika geçerlilik süresi içinde uygunsuzluklar müşteri tarafından 

kapatılamazsa sertifika geçerliliği sonlandırılmaktadır. 
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5.7. Özel Tetkikler 
5.7.1. Kapsam Genişletme 
5.7.1.1.  
NOBOCERT, mevcut durumda verilmiş olan sertifikanın 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. 

5.7.1.2.  
Kapsam genişletme talepleri ‘’FM.468 Değişiklik Bildirim/Talep Formu’’ ile alınmaktadır. TDS tarafından genişletme talebi 

ile eklenecek kapsamının NOBOCERT ’in kapsamında olup olmadığı incelenmekte ve inceleme sonrası TDS veya Planlama 

Sorumlusu tarafından planlama yapılmaktadır. 

5.7.1.3.  
Modül B kapsamında yapılacak kapsam genişletmeler için üç yol izlenmektedir; 

- Kapsam genişletme talebi, mevcutta elektrikli asansör tip belgesi varken hidrolik tip belgesi gibi yeni bir tip için 

ise, tüm proses tekrarlanmakta ve uygunluk sonrası yeni sertifika basılmaktadır, 

- Kapsam genişletme talebi mevcuttaki tipin varyant değişikliği ile ilgiliyse, saha kontrolü gerçekleştirilerek 

uygunluğa dair muayene raporu sonucu sertifika revize edilmektedir, 

- Kapsam genişletme talebi mevcuttaki tipin malzeme beyan değişikliği ile ilgiliyse, yeni malzemelerin tipe 

uygunluğunu kanıtlayan AB uygunluk beyanları ve deney raporlarının uygunluğuna dair Teknik Uzman raporu 

sonucu sertifika revize edilmektedir. 

5.7.2. Acele Tetkikler 
5.7.2.1.  
Müşteriye dair objektif kanıtlar içeren şikâyetler söz konusu olduğunda veya piyasa gözetim kurumlarından gelen, yapılan 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi taleplerinde, TDS, programda olmadığı halde müşteri ile iletişime 

geçerek olağandışı bir tetkik gerçekleştirme kararı alabilmektedirler. Bu tür tetkiklerde müşterinin mevcut durumu 

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

gerçekleştirilmektedir. 

5.7.2.2.  
Müşterinin tetkiki kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınmakta ve durum müşteriye iletişim kanalları kullanılarak bir 

yazı ile bildirilmektedir. NOBOCERT, bu kararı alabileceğini müşteriye hizmet öncesi imzalanan belgelendirme 

sözleşmesinde belirtilen ve www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinde kamuoyunun erişimine açık 

hale getirdiği ‘‘FM.005 Genel Şartlar Formu‘‘ nda belirtmektedir. 

5.7.2.3.  
Tetkiki gerçekleştirecek tetkik ekibi atanırken bir önceki tetkik ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek 

yeterlilikte bir tetkik ekibi görevlendirilmektedir. NOBOCERT, müşterinin tetkik ekip üyelerine itiraz fırsatı bulamayacağı 

için tetkik ekibi atamasında azami özen göstermektedir. 

5.7.2.4.  
NOBOCERT, yaptığı tetkik sonucunda 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 Bakanlığa, ilgili şikayet sahibine veya bilgi talebinde bulunan piyasa gözetim kurumlarına ve 

ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri 

sağlamaktadır. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgiler Komisyona sunulmaktadır. 

5.7.3. Habersiz Tetkikler 
5.7.3.1.  
NOBOCERT, asansörün montaj alanına veya asansör monte edenin binasına beklenmedik tetkikler 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu tetkikler esnasında NOBOCERT, gerekli görmesi durumunda kalite güvence sisteminin ve 

asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilmekte veya yapılmasını isteyebilmektedir. Bu durumda 

NOBOCERT, asansör monte edene tetkik raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermektedir. 

http://www.nobocert.com.tr/
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5.7.3.2.  
Müşterinin tetkiki kabul etmemesi durumunda sertifikası, TDS ‘nin kararı ile askıya alınmakta ve gerekçeleri ile beraber 

durum, müşteriye iletişim kanalları kullanılarak bir yazı ile bildirilmektedir. NOBOCERT, bu kararı alabileceğini müşteriye 

hizmet öncesi imzalanan belgelendirme sözleşmesinde belirtilen ve www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web 

adresinde kamuoyunun erişimine açık hale getirdiği ‘‘FM.005 Genel Şartlar Formu‘‘ nda belirtmektedir. 

5.7.3.3.  
NOBOCERT, daha önce vermiş olduğu sertifikaya temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit etmesi durumunda 

yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre sertifikayı askıya almakta veya iptal etmektedir. NOBOCERT, konu ile ilgili 

sonuç hakkında Bakanlığa, ilgili şikayet sahibine veya bilgi talebinde bulunan piyasa gözetim kurumlarına ve ilgili teknik 

düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlamaktadır. Talep 

edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgiler Komisyona sunulmaktadır. 

5.7.4. Sertifika Transfer Tetkikleri 
Transfer tetkikleri, bir başka Onaylanmış Kuruluş tarafından verilmiş olan kalite sistemi sertifikasının (Modül E veya Modül 
H1 veya Modül D) NOBOCERT takibine geçişinin sağlanması ve ilgili sertifikanın geçerliliğinin teyidi için yapılan tetkiklerdir.  

Sertifika geçişinin, transfer tetkiki statüsünde değerlendirilebilmesi için aşağıdakiler sağlanmış olmalıdır; 
- Transfer tetkikleri, IAF üyesi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş Onaylanmış Kuruluşlarından 

alınan belgeler için geçerlidir, 
- Transfer tetkiki yapılabilmesi için sertifikanın aktif olması gerekmektedir. Askıda bulunan sertifikalar için transfer 

tetkikleri gerçekleştirilememektedir, 
- Transfer tetkikleri gerçekleştirilmeden önce, daha önceki Onaylanmış Kuruluş tarafından bulunan 

uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekmektedir, 
- Transfer başvurusu yapan müşterinin sertifikası, 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 kalite el kitabı, prosedür gibi dokümanlara ek olarak daha önceki Onaylanmış Kuruluşunun hazırladığı 

tetkik raporu da istenmekte ve tüm dokümanlar incelenerek kabul veya reddedilmektedir. Eğer aynı kapsamda 

faaliyet gösteren bir başka onaylanmış kuruluş, NOBOCERT ‘in önceden belgelendirmiş olduğu ve aktif durumdaki 

kalite sistem tabanlı belge (Modül E veya Modül H1 veya Modül D) için transfer yapmak isterse belgelendirilmiş 

müşteri onayı alınarak aynı dokümanları talep eden belgelendirme kuruluşuna sağlamaktadır. 

- Transfer tetkiki ve belgelendirme öncesi yapılan incelemede aşağıda belirtilen konular incelenmektedir; 
o Müşterinin transfer gerekçesi, 
o Gerçekleştirilmiş son tetkikin süre/süreleri ve tarihleri,  
o Müşteri kapsamının NOBOCERT kapsamında olup olmadığı, 
o Sertifikanın doğruluğu, geçerliliği, sertifika üzerindeki adreslerin ve istenilen adreslerin belgelendirme 

faaliyet kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği, kapatılmamış uygunsuzlukların olup olmadığı ve 
mümkün olduğunda kapatılan uygunsuzlukların daha önceki Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanmış 
hali, 

o Önceki tetkike ait tetkik raporları ve gözlemler, 
o Alınan şikayet ve gerçekleştirilen faaliyetler.   

Yukarıda belirtilen maddelerin incelenmesinin ardından uygulanacak tetkik türleri aşağıdaki gibi belirlenmektedir; 
- Eğer sertifika NOBOCERT tarafından geçerli kabul ediliyorsa, transfer tetkiki için tetkikçi gün sayıları, ‘‘TL.03 

Tetkik/Muayene Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı‘‘ ndaki yeniden belgelendirme süreleri dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Transfer tetkiki, bu prosedürde anlatılan yeniden belgelendirme gibi gerçekleştirilmektedir. 

- Transfer tetkiklerinde, sertifika periyodu transfer yapılan Onaylanmış Kuruluşunun yayım tarihinden geçerlilik 
tarihine kadardır.  

- Müşterinin transfer tetkiki süresi, yeniden belgelendirme için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Eğer sertifika NOBOCERT tarafından geçerli kabul edilmiyorsa ya da sertifika geçerlilik süresi bitimine 6 (altı) aydan daha 

kısa bir süre varsa transfer tetkiki için tetkik süresi, ‘‘TL.03 Tetkik/Muayene Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı‘‘ ndaki 

yeniden belgelendirme süresi dikkate alınarak belirlenmektedir. Transfer tetkiki, yeniden belgelendirme kurallarına uygun 
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olarak gerçekleştirilmektedir. Transfer öncesi gözden geçirme prosesinden sonra, mevcut veya önceden alınmış olan 

belgeli müşteriye ilişkin güvensizlik devam ettiği durumda, NOBOCERT güvensizliğin seviyesine bağlı olarak, başvuruyu 

yeni müşteri olarak değerlendirebilmektedir. Bu şekilde alınan başvurulardan sonra gerçekleştirilen tetkikler ilk 

belgelendirme tetkiki olup, yeni sertifikanın geçerlilik tarihi NOBOCERT tetkikinden sonra verilen sertifika ilk yayım 

tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Tetkik süresi ise ilk belgelendirme tetkik süresi dikkate alınarak belirlenmektedir. 

5.8. Sertifikanın Askıya Alınması 
5.8.1.  
NOBOCERT, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, karar tarihinden itibaren 6 (altı) ayı aşmamak kaydı ile müşteriden 

beklenen düzeltme faaliyetlerinin NOBOCERT tarafından uygunluğuna onay verilmesine kadar verilen sertifikayı, TDS ‘nin 

kararı ile askıya almaktadır; 

- Tetkik sırasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması, 

- Tetkik kapsamında yer alan ürünü/hizmeti etkileyen standart ya da yasal mevzuat şartlarının yerine 

getirilmediğinin tespit edilmesi, 

- Sertifika sahibinin gönüllü olarak sertifikanın askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması, 

- Belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin etkili olma şartları dâhil olmak üzere yönetim sisteminin, 

belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, 

- NOBOCERT sertifika ve markasının ve CE işaretinin hatalı kullanımı, 

- Belgelendirme kurallarına riayet edilmemesi, 

- Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi, 

- Müşteri organizasyonunda, faaliyetlerinde ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin NOBOCERT ’e 

bildirilmemesi, 

- Sistemin dokümante edildiği ve tetkik edildiği şekilde uygulanmaması, 

- NOBOCERT tarafından yönetim sisteminde ve üründe olumsuz etkileri olacağı kanısını oluşturan durumların 

tespit edilmesi, 

- Müşterinin, gözetim tetkiklerinin (bk. Madde 5.5) ve yeniden belgelendirme tetkiklerinin (bk. Madde 5.6) gerekli 

periyotta yapılmasına izin vermemesi, 

- Müşterinin takip tetkiklerinin (bk. Madde 5.4) ve özel tetkiklerin (bk. Madde 5.7) yapılmasına izin vermemesi, 

- Müşterinin, belgelendirme kapsamı ile ilgili NOBOCERT ‘in istemiş olduğu bilgileri NOBOCERT ‘e sunmaması. 

5.8.2.  
Asansör ürün belgelendirme için “FM.459 Tetkik Karar Tutanağı Formu” kullanılarak sertifikanın askıya alınması kararı 

kayıt altına alınmaktadır. 

5.8.3.  
Sertifikanın askıya alınma kararı, TDS tarafından sertifika sahibine bir ön yazı ile bildirilmektedir. Sertifika sahibi, askıya 

alınma tarihten itibaren CE işareti, sertifika ve marka kullanımını sonlandırmakla yükümlüdür. Askıya alınan sertifika, askı 

boyunca geçersiz durumdadır ve askıda kaldığı süre içerisinde kullanılamaz. NOBOCERT, askıya alınma konusu çözülene 

kadar askıya alınan sertifikayı müşteriden talep ederek elinde tutmaktadır. Müşteri, sertifika ve eklerini en geç 15 (on beş) 

gün içerisinde NOBOCERT ’e iade etmelidir. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılmaktadır. Uyarı dikkate 

alınmaz ise kanuni işlem başlatılmaktadır. Müşteri sertifikasını, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa 

yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile NOBOCERT ’e bildirmesi istenmektedir. 

5.8.4.  
Sertifikanın askıya alınma kararına müteakip TDS, ONTEK ‘e giriş yaparak sertifikanın askı durumunu işlemektedir. Askıya 

alınan sertifikalarla ilgili bilgi, Madde 4.6.17 ‘ye uygun olarak diğer Onaylanmış Kuruluşların da bilgisine sunulmaktadır. 

Ayrıca, TDS veya Planlama Sorumlusu tarafından “LS.08 Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi” üzerinde sertifika durum 

bilgileri güncellenmektedir. 
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5.9. Sertifikanın Askıdan İndirilmesi 
5.9.1.  
Sertifikası askıya alınan müşteriler, yükümlülükleri gereği askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak 

NOBOCERT ’e bildirmeleri durumunda, askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile NOBOCERT tarafından 

gerekli görüldüğünde yerinde tetkik gerçekleştirilmektedir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, 

içeriği ve süresi, sertifikayı askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenmekte, ancak bu süre gözetim tetkik süresinden 

az, yeniden belgelendirme tetkik süresinden fazla olmamaktadır. 

5.9.2.  
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. 

5.9.3.  
Sertifikanın askıya alınma sebebinin/sebeplerinin verilen süre içerisinde ortadan kalkması durumunun doğrulanması ile 

TDS ‘nin kararı ile askı durumu kaldırılmakta ve geçerli duruma alınmaktadır. Sertifikanın askıdan indirilme kararı, TDS 

tarafından sertifika sahibine bir ön yazı ile bildirilmektedir. 

5.9.4.  
Asansör ürün belgelendirme için “FM.459 Tetkik Karar Tutanağı Formu” kullanılarak sertifikanın askıdan indirilmesi kararı 

kayıt altına alınmaktadır. 

5.9.5.  
Sertifikanın askıdan indirilme kararına müteakip TDS, ONTEK ‘e giriş yaparak sertifikanın askıdan indirilme ve geçerli olma 

durumunu işlemektedir. Eşzamanlı olarak, www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinde askıda olarak 

gözüken söz konusu sertifikalar için gerekli düzeltici işlemler yapılmakta ve askıda gözükmemesi sağlanmakta, 

sertifikalarla ilgili bilgi, Madde 4.6.17 ‘ye uygun olarak diğer Onaylanmış Kuruluşların da bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, 

TDS veya Planlama Sorumlusu tarafından “LS.08 Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi” üzerinde sertifika durum bilgileri 

güncellenmektedir. 

5.10. Sertifikanın Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması 
5.10.1.  
Sertifikanın askıya alınma sebebinin/sebeplerinin verilen süre içerisinde ortadan kalkmaması durumunda TDS ‘nin kararı 

ile belgelendirme sonlandırılarak (iptal durumuna alınma) sertifika geri çekilmekte veya duruma göre uygun olmayan ürün 

çeşitlerinin çıkarılması hedeflenerek belgelendirme kapsamını daraltma kararı alınmakta ve karar, sertifika sahibine bir ön 

yazı ile bildirilmektedir. 

5.10.2.  
Asansör ürün belgelendirme için “FM.459 Tetkik Karar Tutanağı Formu” kullanılarak sertifikanın iptal kararı kayıt altına 

alınmaktadır. 

5.10.3.  
Belgelendirilmiş müşteri belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi 

başarısızlık gösterdiğinde NOBOCERT, müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak 

şekilde daraltmaktadır. 

5.10.4.  
NOBOCERT, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, verilen sertifikayı TDS ‘nin kararı ile iptal etmektedir; 

- Müşterinin askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen süre içinde gidermemesi, 

- Müşterinin iflası veya faaliyetlerine son vermesi veya tüzel kişiliğin değişmesi, 

- Müşterinin sertifikayı, üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması veya yanıltıcı ve haksız kullanımı, 

- Müşterinin tetkik sırasında sahte ve/veya yanıltıcı bilgiler vermesi, 

- Müşterinin sertifika ve eklerinde tahrifat yapması, 

- Müşterinin mali sorumluluklarını yerine getirmemesi, 
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- Müşterinin sözleşmeyi feshetmek istemesi veya sözleşme şartlarına uymaması, 

- Müşterinin, 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, müşterinin yönetim sisteminin ve/veya ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit 

edilmesi, 

- NOBOCERT tetkik/muayene ekibi ile birlikte TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) temsilcilerinin ya da Bakanlık 

yetkililerinin de bulunabileceği planlı tetkikler / plansız ziyaretlerin kabul edilmemesi. 

5.10.5.  
Sertifikanın kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi ve iptal edilmesi kararına müteakip TDS, ONTEK ‘e giriş yaparak 

sertifikanın güncel durumunu işlemektedir. Kapsamı daraltılan sertifikalarda gerekli tüm değişiklikler yapılmakta ve 

kapsamı daraltılan veya geri çekilen sertifika bilgileri, www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinde 

yayımlanmakta ve Madde 4.6.17 ‘ye uygun olarak diğer Onaylanmış Kuruluşların da bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, TDS 

veya Planlama Sorumlusu tarafından “LS.08 Belgelendirilen Kuruluşlar Listesi” üzerinde sertifika durum bilgileri 

güncellenmektedir. 

5.10.6.  
Belgelendirilmiş müşterinin belgesinin iptal edilmesi durumunda, müşteri 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. Müşteri, sertifika ve eklerini en geç 15 (on beş) gün 

içerisinde NOBOCERT ’e iade etmelidir. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılmaktadır. Uyarı dikkate alınmaz 

ise kanuni işlem başlatılmaktadır. Müşteri sertifikasını, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış 

kayıp ilanını bir dilekçe ile NOBOCERT ’e bildirmesi istenmektedir. 

5.10.7.  
Sözleşmesi ve sertifikası iptal edilen müşterinin yeniden başvuru talepleri ilk başvuru gibi işleme alınmaktadır. 

5.11. Serifikanın Pasif Duruma Alınması 
5.11.1.  
Yeniden belgelendirme tetkiki öncesinde belgelendirme süreci, sertifika geçerlilik tarihi dolduktan 6 (altı) aya kadar 

uzatılabilmektedir. Bu 6 (altı) aylık süre içerisinde müşterinin sertifikası pasif durumda kalmaktadır. Sertifikanın pasif 

durumda kalabilmesi için müşterinin en azından yeniden belgelendirme teklifini kabul ederek tetkik sürecini başlatmış 

olması gerekmektedir. Aksi takdirde sertifika iptal edilmektedir. Her halükarda belgelendirilmiş müşterinin yeniden 

belgelendirme karar tarihi 6 (altı) ay içinde alınmış olmalıdır. 

5.11.2.  
Sertifikanın pasif olarak kabul edildiği durumlar aşağıda belirtilmektedir; 

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

- Yeniden belgelendirme faaliyetleri sertifika geçerlilik tarihine kadar bitirilmiş ancak karar tarihi geçerlilik 

tarihinden sonra olduğu durumlar. 

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

ettirilmektedir. 

5.11.3.  
Pasif olarak kabul edilen sertifika için yeniden belgelendirme süreçleri 6 (altı) ay içinde tamamlanması durumunda 
sertifikanın üzerinde aşağıdaki bilgiler de yer alacaktır; 

- Mevcut belgelendirme çevrimi yayım ve geçerlilik tarihleri, 
- Yeniden belgelendirme tetkiki karar tarihiyle birlikte, uzatılmış geçerlilik tarihi.  

http://www.nobocert.com.tr/
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Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda belgelendirme ilk yayım tarihi de belirtileceğinden belge çevriminde oluşan pasif durum 
sertifika üzerinde görülecektir. 

Not. Pasif durumdaki bir sertifikanın, belgelendirme süreci veya yeni karar tarihi sertifika geçerlilik süresinden 6 (altı) 
aydan fazla uzaması durumunda ilgili sertifika iptal olarak değerlendirilmektedir. Müşteri, 6 (altı) ay sonunda belge talep 
ederse yeni başvuru olarak değerlendirilmektedir. 

5.11.4.  
Pasif duruma alınan sertifika için müşterinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

- Sertifikanın pasife alınması ile sertifika ve logonun kullanımını durdurmalıdır, 
- Sertifikanın pasif olduğu süre boyunca sertifikaya ait haklardan faydalanamaz.  

5.12. Müşteri Kayıtları 
5.12.1.  
NOBOCERT, belgelendirme prosesine ait tüm şartların etkin olarak yerine getirildiğinin ispatı için başvurusu reddedilen 

veya belgelendirilen veya belgeleri askıya alınan veya geri çekilen müşterilerine ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine 

dair tüm kayıtları ‘’PR.01 Doküman ve Kayıt Prosedürü’’ ne, “LS.04 Kalite Kayıtları Listesi” ne ve “TL.04 Elektronik 

Ortamda Bilgi Güvenliği Talimatı” na uygun olarak muhafaza etmektedir. 

5.12.2.  
NOBOCERT, başvuruda bulunan ve belgelendirilmiş olan müşteri hakkındaki kayıtları, bilgilerin gizliliğini sağlamak için 
koruma altında tutmakta ve kayıtların, gizliliğinin sürdürülmesini temin edecek şekilde taşınmasını, iletilmesini ve 
aktarılmasını sağlamaktadır. 

5.12.3.  
Gözetime tabi olan belgelendirmelere dair kayıtlar, en az içinde bulunulan dönem ve önceki dönemi içerecek şekilde 

muhafaza edilmektedir. Bu ve bunun dışında kayıtların muhafaza yöntemleri ve süreleri, ‘’PR.01 Doküman ve Kayıt 

Prosedürü’’ nde, “LS.04 Kalite Kayıtları Listesi” nde yasal durumlar ve tanınma düzenlemeleri göz önünde bulundurularak 

tanımlanmıştır.  

5.13. Şikayetler ve İtirazlar 
5.13.1.  
NOBOCERT, “PR.06 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ile şikâyet ve itirazların ele alınması, 

değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yöntemlerini ve sorumlularını tanımlamakta olup, söz konusu prosedürü ve 

“FM.009 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu” nu www.nobocert.com.tr ve www.nobocert.com web adresinden kamuoyuna 

açmaktadır. 

5.13.2.  
NOBOCERT ayrıca, “PR.06 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak itiraz ve şikâyetlerin ele 

alınıp değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için “TL.06 Şikayet ve İtiraz Komitesi Atama ve Çalışma Talimatı” na uygun 

olarak Şikayet ve İtiraz Komitesini oluşturmuş ve komite üyeleri ile “FM.006 Komite Üyeleri Tarafsızlık ve Gizlilik 

Sözleşmesi” imzalayarak tarafsızlıklarını güvence altına almıştır. 

5.13.3.  
NOBOCERT, müşteri ve/veya ilgili taraflardan kendisine gelen şikayetleri, itirazları ve önerileri “PR.06 Şikayet ve İtirazların 

Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak kayıt altına almakta ve takip etmektedir. 

5.13.4.  
NOBOCERT, mümkün olduğunda, şikâyet prosesinin sonucu ve bitişini şikâyet edene resmi tatil günleri hariç en geç 15 (on 

beş) gün içerisinde değerlendirerek bir yazı ile resmi olarak bildirmektedir.  

5.13.5.  
NOBOCERT, itiraz prosesinin sonucu ve bitişini itiraz edene resmi tatil günleri hariç en geç 15 (on beş) gün içerisinde 

değerlendirerek bir yazı ile resmi olarak bildirmektedir. 

http://www.nobocert.com.tr/
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5.13.6.  
NOBOCERT, şikâyet veya itirazın çözümlenmesi için ihtiyaç duyulan müteakip her türlü faaliyetleri ‘’PR.06 Şikayet ve 

İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’’ ne uygun olarak gerçekleştirmektedir. 

6. Sorumluluk 
Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdür/Genel Koordinatör sorumludur. 
Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir. 

Revizyon Açıklaması 

Revizyon 
Tarihi 

Revizyon 
No 

Sayfa No Açıklama 

15.12.2018 00 - İlk Yayımlanma 

17.05.2019 01 25-26 
5.9.1.2.4, 5.9.1.2.5, 5.9.1.2.6 maddelerine “TL.22 Asansör Uygunluk 
Değerlendirme Talimatı” doğrultusunda cümlesi eklendi. 

10.06.2019 02 5 3. maddede ilk paragraf metni eklendi. 

10.06.2019 02 13 5.1.4.2.2 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 14 5.1.4.3 maddesinde “ve Madde 5.1.4.3.3” metni eklendi. 

10.06.2019 02 14 5.1.4.3.1 maddesindeki ilk paragraf metni eklendi. 

10.06.2019 02 15 5.1.4.3.2 maddesindeki teknik dosya içeriğinde yer alan son koşul düzeltildi. 

10.06.2019 02 15-16 5.1.4.3.3 maddesi eklendi. 

10.06.2019 02 21 5.7.4 maddesinde yer alan cümleye “15 (on beş) gün” metni eklendi. 

10.06.2019 02 24 5.9.1.2.1 maddesinde çevresel önlemlere ek yapıldı. 

10.06.2019 02 25 5.9.1.2.4 maddesi ilk paragraf son cümle düzeltildi. 

10.06.2019 02 25 5.9.1.2.5 maddesi ilk paragraf son cümle düzeltildi. 

10.06.2019 02 26 5.9.1.2.6 maddesi ilk paragraf son cümle düzeltildi. 

10.06.2019 02 27 
5.9.1.5.3 maddesi ilk tablodan “veya bakım talimatları” metni çıkarıldı, metin 
yeniden düzenlendi. 

10.06.2019 02 28 5.9.1.6.2 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 28-29 5.9.1.6.3 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 29 5.9.1.7.1 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 29 
5.9.1.7.2 maddesi son cümlede “Teknik Uzman tavsiyesini içeren” metni 
çıkarıldı. 

10.06.2019 02 29 5.9.1.7.3 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 33 5.9.2.1.6 maddesinde “Saha Turu” metni ile başlık eklendi. 

10.06.2019 02 39 
5.9.2.2.3 maddesinde “Asansör Yönetmeliğine Dair Sistem Tabanlı Modül 
Kodları” tablosundan 13015 satırı ve ilgili metinler çıkarıldı. 

10.06.2019 02 41 5.9.2.3.9 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 41-42 5.9.2.3.10 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 42 5.9.2.4.1 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 42 5.9.2.4.4 maddesinde “Baş Tetkikçi tavsiyesini içeren” metni çıkarıldı. 

10.06.2019 02 42 5.9.2.4.5 maddesi düzeltildi. 

10.06.2019 02 43 5.9.2.6 madde başlığı düzeltildi. 

10.06.2019 02 52 5.16.2.2 ve 5.16.2.4 maddeleri eklendi. 

18.07.2019 03 3 Madde 2 Baş Tetkikçi tanımı düzeltildi. 

18.07.2019 03 6 Madde 3.1 Dış Kaynaklı Dokümanlar içeriği güncellendi. 

18.07.2019 03 7 Madde 3.2 İç Kaynaklı Dokümanlar içeriği güncellendi. 

18.07.2019 03 14 4.6.9.3 ve 4.6.9.4 ve 4.6.9.5 maddeleri eklendi. 

18.07.2019 03 15 
5.1.4.1 maddesinde “(Modül E, Modül H1 ve Modül D için)” ifadesi eklendi, 
“gerekirse” ifadesi kaldırıldı. 

18.07.2019 03 23 5.8 ve 5.8.2 maddelerinde “/günleri” ifadesi eklendi. 

18.07.2019 03 24 5.8.3 ve 5.8.4 maddeleri yeniden düzenlendi. 

18.07.2019 03 24 
5.8.5 madde başlığı “Tetkikçi/Teknik Uzman Görev Ataması” olarak 
düzenlendi ve madde içinde “herbiri için ayrı ayrı” ifadesi eklendi. 
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18.07.2019 03 24 
“Madde 5.8.5.5 Tetkik Planı” madde no ve başlığı “Madde 5.9 Kalite Sistem 
Tabanlı Tetkiklerde Tetkik Planı” olarak değiştirildi ve madde içeriği yeniden 
düzenlendi. Bundan sonraki madde numaraları yeniden düzenlendi. 

18.07.2019 03 25 
Madde 5.10 başlığı “Asansör Direktifi Teknik Düzenleme Sorumlusunun 
Onayının Alınması” olarak eklendi ve madde içinde “işlemi” kelimesi eklendi. 

18.07.2019 03 25 
Madde 5.11.2’de “tetkik/muayene” ifadesi, Madde 5.11.3’te “/günler” 
ifadesi ve Madde 5.12’de “ve/veya varsa tetkik planına” ile “kesinleşen 
tetkik/muayene için” ifadeleri eklendi. 

18.07.2019 03 26 5.14.1.1 Teknik Dosya/Dosya İncelemesi maddesi yeniden düzenlendi. 

18.07.2019 03 26 
5.14.1.2.1 maddesinde alınacak çevresel önlemlerde “içi dış çepere” ile 
“çarpı şeklinde “Kontrol Yapılmaktadır Kullanmayınız” ibareli” ifadesi 
çıkarılarak cümle yeniden düzenlenmiştir. 

18.07.2019 03 27 5.14.1.2.2 maddesinde cihaz listesine kaçak akım rölesi test cihazı eklendi. 

18.07.2019 03 27 5.14.1.2.3 maddesinde son cümle düzeltildi. 

18.07.2019 03 27-28 
5.14.1.2.4 ve 5.14.1.2.5 maddesinde birinci paragraflar yeniden düzenlendi 
ve 5.14.1.2.4 maddesi dördüncü paragrafta “en fazla” ifadesi eklendi. 

18.07.2019 03 28-29 5.14.1.2.6 maddesinde birinci ve üçüncü paragraflar yeniden düzenlendi. 

18.07.2019 03 31 5.14.1.6.1 maddesine takip muayenesi gereklilik koşulu eklendi. 

18.07.2019 03 31-32 
5.14.1.7.2 ve 5.14.1.7.3 ve 5.14.1.8.1 ve 5.14.1.8.2 maddeleri yeniden 
düzenlendi. 

18.07.2019 03 35-36-39 
5.14.2.1.7 ve 5.14.2.1.8 ve 5.14.2.1.10 maddesi 3.paragrafa “ve “FM.413 Ek-
1 Asansör AB Uygunluk Beyanları ve Tip İnceleme Sertifikaları Formu” “ 
ifadesi eklendi. 

18.07.2019 03 37 5.14.2.1.8 maddesine son paragraf eklendi. 

18.07.2019 03 44-45 
5.14.2.4.4 ve 5.14.2.4.5 ve 5.14.2.5.1 ve 5.14.2.5.2 maddeleri yeniden 
düzenlendi. 

18.07.2019 03 45 5.14.2.6.3 maddesinde “muayene” yerine “tetkik” kelimesi kullanılmıştır. 

18.07.2019 03 50 5.18.3 maddesinde “Müdürüne” yerine “Komitesine” ifadesi kullanılmıştır. 

18.07.2019 03 52 5.19.12 maddesi yeniden düzenlendi. 

18.07.2019 03 53 
5.20.2 maddesinde “kullanılabilecektir” yerine “kullanılabilmektedir” 
kelimesi kullanılmıştır. 

18.07.2019 03 54 5.21.3.2 maddesi ilk cümle yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 6-7 
3.1 Dış Kaynaklı Dokümanlar içeriğine 1 adet yeni tebliğ, 3.2 İç Kaynaklı 
Dokümanlar içeriğine 3 adet yeni form eklendi. 

24.09.2019 04 10-11 4.1.13 maddesi yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 
12-13-
14-15 

“NOBOCERT’in Yükümlülükleri” başlıklı 4.6 maddesine ait alt maddelere yeni 
alt maddeler eklendi, bazı alt maddeler de revize edildi ve alt madde 
numaraları yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 25 5.8.5.1 ve 5.9 maddesi yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 26 5.11.1 ve 5.11.3 maddeleri yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 27-28-29 
“Kalite Sistem Tabanlı Tetkiklerde Aşama 1 Tetkiki” başlıklı yeni madde, 5.12 
ve alt maddeleri olarak eklendi ve bundan sonraki madde ve alt madde 
numaraları yeniden düzenlendi. 

24.09.2019 04 29 
“ONTEK Bilgi Girişi” başlıklı 5.13 maddesi yeniden düzenlendi, 5.14 
maddesine “kendisiyle ilgili” ifadesi ile 5.15 madde başlığına “(Aşama 2)” 
ifadesi eklendi. 

24.09.2019 04 37 
3.revizyondaki 5.14.2 maddesi yeniden düzenlenerek 5.15.2 maddesi oldu, 
5.14.2.1 madde başlığı ise yeniden düzenlenerek 5.15.2.1 maddesi oldu. 

24.09.2019 04 44 
3.revizyondaki 5.14.2.2 madde başlığı yeniden düzenlenerek 5.15.2.2 
maddesi oldu. 

13.12.2019 05 7 3.2 İç Kaynaklı Dokümanlar içeriği güncellendi. 

13.12.2019 05 32 5.15.1.2.7 maddesi yeniden düzenlendi. 

02.01.2020 06 12 Düzeltme yapılmıştır. 
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02.01.2020 06 15 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 16 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 20 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 27 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 30 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 63 Düzeltme yapılmıştır. 

02.01.2020 06 63 Düzeltme yapılmıştır. 

31.03.2020 07 

4-6-7-8-9-
12-13-15-
16-17-18-
19-21-22-
23-25-26-
27-28-29-
30-31-32-
33-34-36-
37-38-39-
40-41-42-
43-44-45-
46-47-48-
49-50-51-
52-53-54-
55-56-57-
58-59-60-

61-63 

2 - 3.2 - 4.1.13 - 4.6.2 - 4.6.16.1 - 4.6.16.3 - 4.6.18 - 5.1.2 - 5.1.4.1 – 5.1.4.2.2 
– 5.1.4.2.4 - 5.1.4.2.5 – 5.1.4.2.7 – 5.1.4.3.1 - 5.2.1 - 5.2.2 – 5.2.4 - 5.2.5 - 
5.3.2 - 5.4 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.4 - 5.5.6 - 5.5.7 - 5.7.1 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.7.4 - 
5.8.1 - 5.8.2 - 5.8.3 - 5.8.4 - 5.8.5.1 - 5.8.5.2 - 5.8.5.3 - 5.9 - 5.10 - 5.11.1 - 
5.11.3 - 5.12.1 – 5.12.2 - 5.12.3.1 - 5.12.3.2 - 5.12.4.1 - 5.12.4.2 - 5.12.4.3 - 
5.12.4.4 - 5.12.4.5 - 5.13 - 5.15.1.1 - 5.15.1.2.1 - 5.15.1.2.4 - 5.15.1.2.5 - 
5.15.1.2.6 - 5.15.1.2.7 - 5.15.1.3.2 - 5.15.1.3.3 - 5.15.1.4 - 5.15.1.5.1 - 
5.15.1.6.1 - 5.15.1.6.2 - 5.15.1.6.3 - 5.15.1.7.1 - 5.15.1.7.2 - 5.15.1.7.3 - 
5.15.1.8.1 - 5.15.1.8.2 - 5.15.1.9 - 5.15.1.10 - 5.15.1.11 - 5.15.2 - 5.15.2.1.1 - 
5.15.2.1.2 - 5.15.2.1.3 - 5.15.2.1.4 - 5.15.2.1.5 - 5.15.2.1.6 - 5.15.2.1.7 - 
5.15.2.1.8 - 5.15.2.1.9 - 5.15.2.1.10 - 5.15.2.1.11 - 5.15.2.1.12 - 5.15.2.1.14 - 
5.15.2.1.15 - 5.15.2.2.1 - 5.15.2.2.2 - 5.15.2.3.1 - 5.15.2.3.2 - 5.15.2.3.3 - 
5.15.2.3.4 - 5.15.2.3.5 - 5.15.2.3.6 - 5.15.2.3.7 - 5.15.2.3.8 - 5.15.2.3.9 - 
5.15.2.3.10 - 5.15.2.4.1 - 5.15.2.4.2 - 5.15.2.4.3 - 5.15.2.4.4 - 5.15.2.5.1 - 
5.15.2.5.2 - 5.15.2.6.1 - 5.15.2.6.2 - 5.15.2.6.3 - 5.15.2.7 - 5.15.2.8 - 5.16 - 
5.17.5 - 5.17.6 - 5.17.7 - 5.18 - 5.18.1.2 - 5.18.1.3 - 5.18.2.1 - 5.18.2.2 - 
5.18.2.4 - 5.18.2.5 - 5.18.3.1 - 5.18.3.3 - 5.18.4.1 - 5.18.4.2 - 5.18.4.3 - 5.19.1 
- 5.19.3 - 5.20.2 - 5.20.4 - 5.20.5 - 5.20.12 - 5.21.1 - 5.21.4 - 5.21.5 - 5.22.1.2 - 
5.22.2.1 - 5.22.3.2 - 5.22.4 - 5.23.1 - 5.23.2 -5.23.3 - 5.23.4 - 5.24.3 - 5.24.4 - 
5.24.5 - 5.25.1 - 5.25.2 - 5.25.4 - 5.25.5 - 5.28.4 - 5.28.5 maddeleri düzeltildi. 

31.03.2020 07 18-19 5.1.4.2.6 maddesi eklendi. 

04.02.2021 08 
1-3-4-11-
17-23-24-

25-26 

Madde 2 Tanımlar içinden asansör tanımı çıkarıldı. Madde 3 İlgili 
Dokümanlar alanı yeniden düzenlendi. Prosedürün 5.1 maddesinden 
5.15.2.8 maddesine kadar olan kısım yeni oluşturulan “TL.26 Asansör 
Belgelendirme Süreç Talimatı” na aktarıldı ve madde numaraları yeniden 
düzenlendi. Madde 5.6.3 yeniden düzenlendi. Tespit edilen imla hataları 
düzeltildi. Revizyon takip ve onay alanları prosedür sonuna taşındı. 

22.03.2022 09 
7, 11, 14, 
15, 19, 23 

Madde 4.5.1 ‘de düzeltme yapıldı. 
Madde 5.2.2 ‘de AB Tasarım İnceleme için gözetim süresi silindi. 
Madde 5.4.2 ‘de eklemeler yapıldı. 
Madde 5.5.3 ‘de eklemeler yapıldı. 
Madde 5.7.4 ‘de eklemeler yapıldı. 
Madde 6 ‘da ekleme yapıldı 

01.06.2022 10 
4-19-20-

21 

Madde 3.2 ‘de FM.469 listeden silindi. 
Madde 5.7.4 ‘de ekleme yapıldı. 
Madde 5.8.2, 5.9.4 ve 5.10.2 ‘de FM.469 yerine FM.459 Formu tanımlandı. 

 

Revizyonu Yapan Revizyonu Onaylayan 

Cem NALBANTOĞLU Büşra SARPER 

 


