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1. AMAÇ ve KAPSAM 

Bu prosedürün amacı; piyasaya arz edilecek olan asansöre CE uygunluk işareti iliştirilmeden önce asansör monte 
eden veya yetkili temsilcisi tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliklerine göre Modüler yaklaşımlardan biri 
veya birkaçı seçilerek süreçlerin işletilmesi amacıyla KENT GRUP BELGELENDİRME’ den ürün uygunluk belgesi 
almak üzere başvuruların alınması, teknik incelemelerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge 
almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi, teslim edilmesi; veya belgesi askıya alınacak, geri 
çekilecek firmalar için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. 
 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği “Kapsam” bölümünde Bölüm 1 Madde 1’de tanımlanan asansörlerin, 
Yönetmeliğin EK.IV B’sinde tanımlanan Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B), EK.V’de tanımlanan 
Asansörlerin Son Muayenesi, EK.VIII’de tanımlanan Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül 
G), EK.X’da tanımlanan Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E), EK.XI’de 
tanımlanan Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1) ve 
EK.XII’de tanımlanan Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) kapsamında 
yapılacak uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar. 
 

2. SORUMLULUKLAR 
Bu prosedürün yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Uzman ve Kalite 
Sistem Sorumlusu sorumludur. 

Belgelendirme Müdürü; Ürün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin üst yönetim adına koordinasyonunu 
sağlamaktan sorumludur. 

Teknik Düzenleme Sorumlusu; Asansör uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin başlangıcından sonuçlanana 
kadar yürütülmesinden sorumludur.  

Teknik Uzman; Asansör uygunluk değerlendirme faaliyetinin standartlara ve KENT GRUP BELGELENDİRME 
prosedürlerine/talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve zamanında raporlamaktan sorumludur.  

Kalite Sistem Sorumlusu: Asansör uygunluk değerlendirilme sürecinin dokümantasyon ve kayıtların takibi ile 
sürekliliğinin devamlılığı açısından sorumludur. 

3. TANIMLAR 
Uygunluk değerlendirmesi: Bir işlemin sonucu olan bir ürün, sistem, kişi veya kuruluşla ilgili belirtilmiş ihtiyaç 

veya beklentilerin yerine getirildiğinin ispatını sağlayan faaliyettir. 

Belgelendirme: Yapılan Uygunluk Değerlendirmesi sonucu uygun bulunan ürünün ilgili yönetmeliğe göre 

uygunluğunun onaylanmasıdır. 

Belge: Ürün belgelendirme hizmetlerinin sonucunda olumlu karar çıkması halinde firmaya verilen uygunluk 

dokümanı 

Teknik Uzman: Ürün denetimini, muayenesini ve belgelendirmesini yapan kişi. Test, ürün denetimi ve muayenesi 

konusunda bilgi ve tecrübesi olan mühendis. Teknik uzmanın konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik- 

elektronik, elektronik, mekatronik alanlarındaki mühendislik fakültelerinden birinde ve/veya benzer alanlarda 

teknik eğitim fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve bu alanda en az iki yıllık muayene 

ve denetim tecrübesinin bulunması gerekir. 

Teknik Düzenleme Sorumlusu: İlgili birimin yönetilmesi, belgelendirme kararlarının verilmesi konularında 

sorumluluk taşıyan kişidir. Teknik düzenleme sorumlusunun konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik-
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elektronik, mekatronik alanlarındaki mühendislik fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve 

bu alanda en az üç yıllık muayene ve denetim tecrübesinin bulunması gerekir. 

  Belgelendirme Müdürü – Teknik Müdür: KENT GRUP BELGELENDİRME’ nin faaliyet konuları ile ilgili olarak 

belgelendirme ve muayene süreçlerinin koordinasyonunu sağlanması konularında sorumluluk taşıyan kişidir. 

Belgelendirme veya muayene alanında veya Asansör veya İş ekipmanlarının üretimi, montajı, bakımı alanında 

veya kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde en az 3 yıl yönetici tecrübesine haiz olması gerekir. 

   Belgelendirme Komitesi: Belgelendirme Komitesi; asansör uygunluk değerlendirmesi ve Gözden Geçirmesi 

yapılan faaliyetin son onay makamıdır. Komitenin başkanı Belgelendirme Müdürüdür. Belgelendirme kararı oy 

birliği ile verilir. 

Genel Müdür: Firmanın yetkilisi ve imza sahibi kişidir. 

Müşteri: KENT GRUP BELGELENDİRME ’den hizmet almak isteyen tüzel kişilik 

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar 
boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan 
kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını, 

Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kişiyi, 

“CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine 
uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti, 

Model asansör: 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, 

Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu 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, 

Bakanlık: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya asansörün ticari veya kamu 
faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını, 

Teknik Dosya: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan 
dokümanı, 

 
4. UYGULAMA 

4.1. Asansörlerin Uygunluk Değerlendirme İşlemleri 
Bu prosedürün kapsamında olan muayene modülü uygunluk değerlendirme işlemleri: 
• Ek IV (Modül B) 
• Ek V (Son Muayene) 
• EK VIII (Modül G) 
 
Bu prosedürün kapsamında olan kalite modülü uygunluk değerlendirme işlemleri: 
• EK X (Modül E) 
• EK XI (Modül H1) 
• EK XII (Modül D) 
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Piyasaya arz edilecek olan asansör CE uygunluk işareti iliştirilmeden önce asansör monte eden veya yetkili 
temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen tablodaki Modüler yaklaşımlardan biri veya birkaçı seçilerek süreçlerin 
işletilmesi gerekmektedir.  

 
 
Asansör Uygunluk Değerlendirme Süreci; Teknik dosya inceleme, ilk belgelendirme, periyodik olarak yapılacak 
gözetim denetimleri, gerekirse yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirmenin askıya alınması, geri 
çekilmesi veya kapsamının daraltılması, kapsam genişletme ihtiyacından doğan denetimler veya belirli 
durumlardan kaynaklanan kısa süreli denetimlerden oluşan bir süreçtir. 

Denetim programı, Teknik Dosyanın İncelenmesini, bir ilk denetimi, diğer yıllarda gözetim denetimlerini ve 
geçerlilik süresinin dolması durumunda yeniden belgelendirme kararıyla başlar. 

Denetimlerin gerçekleştirilmesi için öncelikle denetimi gerçekleştirecek kişi/kişilerden oluşacak denetçi veya 
denetim heyeti oluşturulur. Denetçi/Denetim heyeti görevlendirilirken, müşterinin belgelendirme kapsamına 
uygun yetkinlikte kişi/kişiler, seçilir. Denetim ekibine verilecek görevler, denetçilerin görev talimatlarında 
belirlenmiştir.  

KENT GRUP BELGELENDİRME, denetim öncesinde müşteriyi denetim heyeti hakkında bilgilendirir. Bunun için 
müşteriye denetim heyeti hakkında özet bilgi veren bir form gönderir. Müşteri denetim heyeti üyelerine haklı 
gerekçelerini göstererek itiraz edebilir. Bu sebeple müşterinin bilgilendirmesi denetimin planlanmasından 
yeterince önce yapılır. Ardından, müşterinin Teknik Dosyası ve Denetimi için tam ve etkili denetimini planlamak 
ve gerçekleştirmek adına gerekli zaman belirlenir. Bu işlem B.TL.13 Denetim Heyeti Atama Talimatı’ na göre 
gerçekleştirilir.  

Son olarak, denetim programını ve sözleşme şartlarının gerekliliklerini karşılayacak bir denetim planı 
oluşturulur. Denetim planı belgelendirme hizmeti alan müşteriyle teyit ettirilir. Denetim sonrasında denetim 
heyeti, uygunsuzlukları, iyileştirme fırsatlarını ve gözlemlerini içeren bulgularını yazılı bir rapor halinde hem 
kuruluşumuza hem de müşteriye sunar.  

Denetim heyeti; müşteriye belgelendirme ile ilgili kararın verilebilmesi için öncelikle, kuruluşumuzun uygulanan 
DÖF’ leri değerlendirmesi gerektiğini bildirir. Müşterinin bildirdiği DÖF’ lerin uygulamaları denetim heyeti 
tarafından değerlendirilir. Denetim heyeti bu uygulamaların doğrulanmasını incelediğinde gerekli görürse ilave 
bir tam ya da sınırlı denetim yapabilir ya da DÖF’ lerin dokümante edilmiş delillerini incelemeyi yeterli görebilir. 
Her durumda müşteri bilgilendirilir. 
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Denetimde görev alan kişi/kişiler, Gözden geçirme ve Belgelendirme Karar Sürecinde o denetim dosyası 
incelenirken kesinlikle görev alamazlar. KENT GRUP BELGELENDİRME, belgelendirmeye dair alınacak hiçbir 
kararı bir başka belgelendirme kuruluşuna devretmez.  

Belgelendirme hizmeti almak isteyen kişiler kuruluşumuza ait web sitemiz, telefon, mail vs. yoluyla ulaşabilir. 
Web sitemizden firmamızı tanıtıcı her türlü bilgiye ulaşılabileceği gibi firmamızdan hizmet almak isteyenlere 
katalog, broşür vs. gibi dokümanlar gönderilerek bilgi verilebilir. Ayrıca KENT GRUP BELGELENDİRME olarak 
katıldığımız fuar veya etkinliklerde geniş kitlelere ulaşabilmekteyiz.  

4.2. BAŞVURUNUN ALINMA SÜRECİ 
Kuruluşumuzdan hizmet almak isteyen firmalara Planlama Sorumlusu tarafından aşağıdaki Başvuru Formları 
gönderilir: 

• B.FR.11 Asansör Belgelendirilmesi için Başvuru Şartları Bilgi Formu 

• B.FR.12 Asansör Belgelendirme Başvuru Formu 

Firma/Kuruluş resmi evrakı; 
- Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası 
- Firma/kuruluş faaliyet belgesi 
- Firma/kuruluş yetkilisinin imza sirküleri 
- Vergi levhası 
- Sektöre özgü kanuni mevzuat şartlarının yerine getirildiğini gösteren kanıtlar/belgeler 

 
Başvuru şartlarını kabul eden müşterinin başvurusu alınır. Başvuru şartları kabul edilmezse, müşteri ile görüşülüp 
nedeni öğrenilir ve başvuru formu Aday Müşteri Dosyası’ nda saklanır. Başvurusu alınan müşterinin başvuru 
formu Planlama Sorumlusu tarafından incelenir ve eksik bilgiler varsa tamamlanması için müşteriye gönderilir. 
Kuruluşumuza iletilen başvuru formu bir kez daha Planlama Sorumlusu tarafından gözden geçirilerek Teknik 
Düzenleme Sorumlusu’ na iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu aldığı başvuru bilgilerini önce Belgelendirme 
Başvuru Listesine (B.LS.03) sıra numarası ile (0001, 0002 gibi) girişini yapar.  

Sıra numarası aşağıdaki gibi verilir: 

XXXX-YYYY 

XXXX: İçinde bulunulan yıl 

YYYY: 0001’den başlayarak ardışık devam eder. Her yıl bu numara baştan başlar. 

Örneğin; 2021-0001 

4.3. BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Teknik Düzenleme Sorumlusu başvuruya verdiği sıra numarası ile sisteme girişini yaptıktan sonra Başvuru 
Gözden Geçirme Formu (B.FR.08) ile başvuruyu gözden geçirir: 

Bu gözden geçirme: 

✓ Kapsam KENT GRUP BELGELENDİRME’ de var mı? KENT GRUP BELGELENDİRME’ nin faaliyet alanına kapsamın 
girip girmediğinin, ilgili üründe deneyiminin olup olmadığının tayini yapılır.  

✓ Kapsam KENT GRUP BELGELENDİRME’ de var ise; ilgili kodda Denetim Heyeti yetkinliğine sahip tek kişiden veya 
çok kişiden oluşan denetim ekibi kurulabiliyor mu? (İlgili koddaki denetçi sayısını belirler, denetçi – teknik uzman 
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olup olmadığının, uygunluk durumunun kontrolü yapılır.) 

✓ Başvuru Gözden geçirmesi olumlu veya olumsuz sonuçlanması müşteriye bildirilir. Şayet olumsuz ise müşteriye 
gerekçesi ile bildirilip gerekli doküman/evraklar müşteriden istenir. Eksiklikler giderilinceye kadar Aday Müşteri 
Dosyası olarak saklanır. Şayet olumlu ise Belgelendirme için teklif aşamasına geçilir. 

✓ Başvuru gözden geçirme esnasında iletilmeyen veya geçersiz ISO 9001 sertifikası olması durumunda ilgili 
firmanın başvurusu olumsuz sonuçlanır ve durum müşteriye bildirilir.  

✓ Herhangi bir yeterlilik ya da imkân eksikliği bulunduğu durumda, KENT GRUP BELGELENDİRME belgelendirme 
talebini reddedebilir ve gerekçelerini de müşteriye yazılı/mail/posta olarak sunar.  

✓ Asansör Modül H1 (Ek XI) belgelendirme taleplerinde; firmaların zorunlu olarak istihdam etmesi gereken bir 
makine ve bir elektrik mühendisinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
kayıtları, son SGK kayıtları (Giriş bildirgesi ya da prim bildirgesi) müşteriden talep edilir. Başvuru Gözden Geçirme 
Formu (B.FR.08) ile Modül H1 belgelendirmelerinde istihdamı zorunlu olan makine ve elektrik mühendisinin 
kayıtları başvuru aşamasında sorgulanır ve mühendislerin gerekli evraklarının bulunmaması halinde müşterinin 
başvurusu reddedilir. 

✓ Asansör Modül D (Ek XII) ve Modül E (Ek X) başvurularında müşteriden mutlaka Tip Onayı Belgesi (Modül B (Ek 
IV-b) Belgesi) ve Tip Listesi talep edilir, bu dokümanların temin edilememesi halinde başvuru kabul edilemez. 

Teknik Dosya, Uygulanabildiği Yerlerde Aşağıdakileri İçerir: 

• Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama, Tasarım, 
imalat çizimleri ve şemaları, 

• Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar, Dikkate alınan temel sağlık 
ve güvenlik gereklerinin listesi, 

• Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan 
diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dâhil olmak üzere bu ekin birinci maddesinde bahsedilen gerekleri 
karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması 
durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir. 

• Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası, 

• Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, Test raporları, 

• Asansör yönetmeliği Ek I madde 6.2’de belirlenen talimatların birer kopyası (bakım, muayene, tamir, periyodik 
kontroller ve kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı, tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik 
kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri), 

• Seri imal edilen asansörün, asansör yönetmeliğinin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme 
aşamasında alınan tedbirler. 
 
Gözden geçirme sonucunda KENT GRUP BELGELENDİRME, Belgelendirme kapsamı dışında bir talep olması, 
gerekli dokümanların uygun olmaması, firma hakkında hukuki işlemlerin devam etmesi ve benzer nedenlerle 
başvuruyu gözden geçirme aşamasında reddeder. Ret kararını, Teknik Düzenleme Sorumlusu müşteriye 
yazılı/mail/posta olarak iletir. 
KENT GRUP BELGELENDİRME, söz konusu asansör için başvuruda bulunan müşterinin, 2014/33/AB Asansör 
Yönetmeliğinin, başvuruya esas teşkil eden modül gereği başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunup 
bulunmadığını göz önünde bulundurur. Eğer müşteri daha önce başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda 
bulunmuş ise ve denetim henüz gerçekleşmemiş ise müşteri ile diğer onaylanmış kuruluş arasındaki sözleşme 
feshedilene kadar başvurular dikkate alınmaz. Herhangi bir muayene / denetim ve belgelendirme faaliyetinde 
bulunulmaz. Belgelendirme gerçekleştirilmez. 
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4.4. Risk ve Standarttan Sapan Durumlar 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) Ek.I temel sağlık ve güvenlik gereklerinden veya uyumlaştırılmış 
standartlardan veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarından sapma içeren durumlarda 
alınması gereken önlemler; B.TL.16 Asansör Risk Analizi Talimatı’ nda detaylı şekilde açıklanmıştır. 
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) Ek-XI Modül H1 madde 3.3.1 Kent Grup Belgelendirme tasarımın 
uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, Modül H1 belgesini Kent Grup 
Belgelendirmeden almış olan asansör monte edene EK-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp 
karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve 
geçerlilik sınırlarını içeren bir AB Tasarım İnceleme Belgesi düzenler. Asansör Tasarım İnceleme Belgesinde 
yapılan işlem risk analizidir. Risk analizinin Modül H1 belgesine sahip asansör monte eden tarafından yapılıp Kent 
Grup Belgelendirme tarafından yerinde incelenip onaylanması gereklidir. 
Asansör Tasarım İnceleme Belgesi her risk analizi durumu için ayrı ayrı verilir (makine dairesi, kabin üstü, kuyu 
dibi vb). 
 

4.5. Sözleşme 

Söz konusu hizmetin karşılanabilir olması durumunda, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından denetim gün 
sayısı belirlenir. Teknik düzenleme sorumlusu tarafından B.FR.14 Asansör Belgelendirme Teklif / Sözleşmesi 
hazırlanarak müşteriye gönderilir. Müşteri teklifi onaylarsa sözleşme niteliği kazanır, aksi halde teklif olarak kalıp 
dosya Aday Müşteri Dosyası’nda saklanır. YGG toplantılarında tekliflerin sözleşmeye dönüşüm oranları için 
Belgelendirme Müdürü analiz yapar. 

Onaylanmış belgelendirme sözleşmesi, firmadan gelen resmi evraklar vs. Müşteri için açılan Müşteri dosyasında 
saklanmak üzere Teknik düzenleme sorumlusuna iletilir. 
Müşteri Dosya numarası aşağıdaki gibi verilir: 

D.XXXX-YYYY 

XXXX: İçinde bulunulan yıl 

YYYY: 0001’den başlayarak ardışık devam eder. Her yıl bu numara baştan başlar. 

Örneğin; D.2021-0001 

Dosya numarası rapor numarası olarak da kullanılır, raporun revize olması durumunda rapor numarasının sonuna 
R1,R2…vb. şekilde yazılır. 

4.6. Uygunluk Değerlendirme Programı 

Teknik Düzenleme Sorumlusu (Müşteri İlişkileri / Planlama Departmanından destek alarak), müşteri ile tarih, 
konaklama, ulaşım vb. gibi organizasyonları düzenler ve müşterinin başvuruda belirttiği bilgilere göre 
belgelendirilecek kapsamda yeterliliği olan, Denetçi/Teknik uzmanları belirler ve B.FR.21 Denetim Süresi 
Hesaplama Formu ile denetim süresini hesaplayıp bu kişilerle iletişime geçerek denetimin yapılacağı tarihte 
uygun olanları denetim heyetine alır. Denetim heyetinde görev alacak Kişi/Kişilere, denetlenecek müşteri ile 
aralarındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak amacıyla B.FR.22 Denetim Heyeti Atama ve Taahhüt Formu imzalatılır.  
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Denetim heyeti üyeleri hakkında kısa bilgileri içeren B.FR.23 Denetim Heyeti Bilgi Formu müşteriye denetimden 
en az 2 gün önce gönderilir ve teyit alınır. Müşterinin haklı gerekçelerini göstermesi halinde denetim heyetine 
itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda yeni heyet Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir.   
Denetim heyeti için teyit alındıktan sonra, Müşterinin talep etmiş olduğu modüle uygun olarak 
muayene/denetim süreci başlatılır. Modüler bazda başlatılacak sürecin program olarak kapsamı aşağıda verilen 
listeye göre izlenir ve sonuçlandırılır. 

 
 

Ürün Belgelendirme Programında Uygunluk 
Değerlendirme Fonksiyonları ve Faaliyetleri (A) 

Ürün belgelendirme program tipleri (b) 

EK IV B 
MODÜL B 

EK V 
SON MUAYENE 

EK VIII  
MODÜL G 

EK X  
MODÜL E 

EK XI 
MODÜL H1 

EK XII  
MODÜL D 

I 

Seçim, programlama ve hazırlık faaliyetlerini 
içeren, şartların belirlenmesi, örneğin; zorunlu 
dokümanlar ve numune alma (uygulanabilir 
olarak). 

X X X X X X 

II 

Uygulanabildiği takdirde aşağıdakileri kullanarak 
özelliklerin tayini 
Deneye tabi tutulması 
Muayene 
Tasarımın değerinin tayini 
Hizmetlerin veya Proseslerin değerlendirilmesi 
d) Diğer tayin faaliyetleri, örneğin; doğrulama 

X X X X X X 

III 

Gözden geçirme 
Belirlenmiş şartların karşılanıp karşılanmadığının 
belirlenmesi aşaması boyunca elde edilen 
uygunluk kanıtlarının incelenmesi 

X X X X X X 

IV 

Belgelendirme kararı 
Belgenin verilmesi ve sürdürülmesi, kapsamının 
genişletilmesi, belgenin askıya alınması veya 
geri çekilmesi 

X X X X X X 

V 

Doğruluk beyanı, lisanslama       

a) Uygunluk veya diğer uygunluk durumu 
(doğruluk beyanı) belgesinin verilmesi 

X X X    

b) Uygunluk veya diğer uygunluk durumlarının 
kullanım hakkının verilmesi 

X X X    

c) Bir ürün yığını için uygunluk belgesinin 
verilmesi 

   X X X 

d) Bir yığının gözetimi (VI) veya belgelendirmesi 
gözetimi esas alınarak uygunluk markasının 
(lisans) kullanma hakkının verilmesi. 

   X X X 

VI 

Uygulanabildiği takdirde aşağıdakileri kullanarak 
(bk. Madde 5.3.4 ilâ Madde 5.3.8) gözetim: 

      

a) Piyasadan alınan numunelerin muayenesi 
veya deneye tabi tutulması 

      

b) Fabrikadan alınan numunelerin muayenesi 
veya deneye tabi tutulması 

      

c) Üretimin hizmet sunumunun veya prosesin 
değerlendirilmesi 

     X 

 
d) Rastgele deney ve muayenelerle birlikte 
yönetim sistemi denetimleri 

   X X X 

Uygulanabilen hallerde, bu faaliyetler başvuru sahibinin yönetim sisteminin ilk denetimi ve gözetim denetimi veya üretim prosesinin ilk 
değerlendirmesi ile birleştirilebilir. Değerlendirmelerin sırası değişebilir ve program içinde belirlenecektir. Ürün belgelendirme 
sisteminin sık kullanılan ve çok denenmiş bir modeli ISO/IEC Guide 28’de açıklanmıştır. 
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4.7 Denetim Programı 

KENT GRUP BELGELENDİRME, kalite modülü asansör uygunluk değerlendirme faaliyetleri olan Modül D, Modül 
H1 ve Modül E için 3 (üç) yıllık belgelendirme döngüsü işletir. 
İlk belgelendirme kararını takip eden birinci yılda (12 ayı geçemez) yapılacak olan ilk denetim tarihini, ikinci yılda 
yapılacak olan gözetim denetim tarihini ve bunların peşinden üçüncü yıl içerisinde belge süresi dolmadan 
gerçekleştirilecek olan yeniden belgelendirme denetim tarihini B.LS.05 Belge Takip Listesini kullanarak planlar. 
İlk döngüden sonra, oluşacak döngüler yeniden belgelendirme kararı ile yukarıdaki şekil ile tekrarlanır. 
Bir müşteriye ait denetim programı, KENT GRUP BELGELENDİRME ’ye gelen müşteri hakkında şikayetler, 
belgelendirme şartlarındaki değişikler, yasal şartlardaki değişiklikler veya ilgili tarafların kararı ile 
gerçekleştirilecek denetimleri (haberli ya da habersiz) kapsayacak şekilde güncellenir. 
KENT GRUP BELGELENDİRME, müşterinin başka bir kuruluş tarafından yapılan mevcut belgelendirme ve 
denetimlerini dikkate aldığında, herhangi bir uygunsuzluğa uygulanan düzeltici faaliyetlere ait raporlar ve 
dokümantasyon gibi yeterli kanıtları talep eder. Kanıtların, bu standardın şartlarının karşılandığını teyit etmesi 
durumunda kabul eder ve bu kanıtları denetim dosyasında muhafaza eder. 
 

4.8 Denetim Süresinin Hesaplanması 

4.8.1 Kalite Modülleri (Modül D, Modül E ve Modül H1) Denetim Süresinin Belirlenmesi 

 
KENT GRUP BELGELENDİRME, her bir müşterisi için müşterisinin yönetim sisteminin tam ve etkili bir denetimini 
planlamaya ve gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan süreyi IAF MD5 e uygun olarak belirler. Yönetim sistem 
denetiminin süresi ve ispatı, B.FR.21 Denetim Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir. Denetim edilen tesise gidiş 
ve geliş süreleri, yönetim sistemi denetim gün sürelerinin hesaplanmasında ilave edilmez. Bir denetçi olarak 
atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, teknik uzmanlar, tercümanlar, gözlemciler ve 
eğitim almak için katılan denetçiler) yukarıda belirlenen yönetim sistemi denetim süresi içinde sayılmaz. 
Tercüman kullanımı, ek denetim süresi gerektirebilir. Öncelikle belgelendirme kapsamında görev alan Etkin 
Çalışan Sayısı hesaplanır. 
 
Etkin Çalışan Sayısının Hesaplanması 

Etkin çalışan sayısı, denetim süresinin hesaplanmasında temel olarak kullanılır. Etkin çalışan sayısının 

belirlenmesine ilişkin hususlar arasında, montaj ekibi sayısı, montaj ekibinde çalışanların sayısı, yarı zamanlı 

personel ve kısmen kapsamdaki çalışanlar, vardiyalarda çalışanlar, idari ve tüm ofis personeli kategorileri, benzer 

veya tekrarlayan süreçler ve çok sayıda vasıfsız personelin istihdamı yer alır. 

Kısmi süreli, yarı zamanlı personel ve çalışanlar var ise; Çalışılan saatlere bağlı olarak, yarı zamanlı personel sayısı 

ve kısmen kapsamdaki çalışanlar eşdeğer bir tam zamanlı personele dönüştürülür. Günde 4 saat çalışan 30 yarı 

zamanlı personel, 15 tam zamanlı personele eşittir. 

Kapsam dahilindeki benzer faaliyetler (Veri giriş personelleri, Muhasebe personelleri, Market kasiyerleri, Banka 

memurları, Temizlik personelleri, Güvenlik personelleri, Şoförler, Çağrı merkezi personelleri vb) veya tekrarlayan 

işler (Montaj, Birleştirme, Hatalı ürünü hattan alma, Paketleme, Sıralama, Seçme) var ise; çalışan sayısının %10 

u alınır. 

Vardiyalı Çalışanlar var ise; Müşterinin kapsamdaki faaliyetlerinin tamamı için yönetim sisteminin etkin bir 
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şekilde uygulandığının değerlendirilmesi için denetimin süresi ve zamanlaması, normal çalışma saatleri ve 

vardiya yapıları da değerlendirilerek belirlenir. Müşteri ile bu konuda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Tüm 

vardiyalarda aynı iş yapılıyor ise etkin çalışan sayısı; denetim için seçilen vardiyadaki çalışan sayısı + ofis 

çalışanlarının sayısı olarak alınır. Eğer vardiyalarda farklı işler yapılıyor ise tüm süreci takip edebileceği vardiya 

seçilir. Sürecin tamamını görebilmek için birden fazla vardiyayı görmek gerekiyorsa, etkin çalışan sayısını 

belirlemek için her iki vardiyadaki etkin çalışan sayısının ortalaması + ofis çalışanlarının sayısı alınır. 

Geçici Vasıfsız Personel var ise; Bu madde otomatikleştirilmiş süreçler yerine vasıfsız personellerin kullanıldığı 

düşük teknolojiye sahip kuruluşlar için geçerlidir. Etkin çalışan sayısı olarak; her iş grubu için etkin çalışan sayısı 

1 kişi olarak alınır. Süreçlerin çalışan sayısından daha önemli olduğu düşünüldüğünde, bu indirim olağandışıdır. 

Etkin çalışan sayısı belirleme gerekçeleri B.FR.21 Denetim Süresi Hesaplama Formu ile kayıt altına alınır. 

 

Denetim Zamanının Belirlenmesi 

IAF MD5 ten alınan aşağıdaki tabloda, Etkin Çalışan Sayısına denk gelen denetim zamanları belirlenir. 
 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

ETKİN ÇALIŞAN SAYISI İLE DENETİM ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Sadece İlk Belgelendirme Denetimleri için) 

Etkin Çalışan Sayısı 
Denetim Zamanı 

Aşama 1 + Aşama 2 (günler) 
Etkin Çalışan Sayısı 

Denetim Zamanı 
Aşama 1 + Aşama 2 (günler) 

1-5 1.5 626-875 12 

6-10 2 876-1175 13 

11-15 2.5 1176-1550 14 

16-25 3 1551-2025 15 
26-45 4 2026-2675 16 

46-65 5 2676-3450 17 

66-85 6 3451-4350 18 

86-125 7 4351-5450 19 
126-175 8 5451-6800 20 

176-275 9 6801-8500 21 
276-425 10 8501-10700 22 

426-625 11 >10700 Yukarıdaki ilerlemeyi takip et 

Tablo 1 

 
4.8.1.1 Belgelendirme Denetimi 

Yukarıdaki tablo kullanılarak ilk Belgelendirme denetiminin (Aşama 1 + Aşama 2) başlangıç noktası olacak bir 
DENETİM ZAMANI belirlenir. 
Yerel mevzuata (seyahat, öğle yemeği molaları ve çalışma saatleri) uymak için tanımlanan gün sayısında ulusal 
ayarlamalar gerekli olabilir. 
 

4.8.1.2 Gözetim Denetimi 
İlk üç yıllık belgelendirme döngüsü boyunca, gözetim denetiminin süresi belgelendirme denetiminde harcanan 
sürenin (Aşama 1 + Aşama 2) 1/3 ü olacak şekilde hesaplanır. Gözetim Denetimi öncesinde müşteri ile iletişime 
geçilir ve yönetim sistemiyle ilgili bilgiler güncellenir. 
Gözetim denetimi için hesaplanmış olan denetim süresi en azından organizasyondaki değişiklikleri, yönetim 
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sisteminin olgunluğunu vb dikkate almak için gözden geçirilir ve var ise yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde, 
gözden geçirmenin kanıtı olarak kayıt altına alınır. 
Not: Gözetim denetimi 1 adam/gün den kısa olamaz. 

 
4.8.1.3 Yeniden Belgelendirme Denetimi 

Yeniden Belgelendirme Denetimi öncesinde müşteri ile iletişime geçilir ve yönetim sistemiyle ilgili bilgiler 
güncellenir. Yeniden belgelendirme denetiminin denetim süresi, müşterinin güncellenmiş bilgisine dayanarak 
hesaplanır ve normalde kuruluşun ilk belgelendirme denetiminde (Aşama 1 + Aşama 2) gerekli olan denetim 
süresinin yaklaşık 2 / 3'ü kadardır. 
Yeniden belgelendirme denetim süresi belirlenirken, sistem performansının gözden geçirilmesinin sonucu da 
dikkate alır (ISO / IEC 17021-1). Sistem performansının gözden geçirilmesi, yeniden belgelendirme denetimleri 
için denetim süresinin bir parçasını oluşturmaz. Bunun için 0,5 adam/gün ek süre verilir. 
Not: Yeniden Belgelendirme denetimi 1 adam/gün den kısa olamaz. 

Risk/Komplekslik Kategorisinin Belirlenmesi 
IAF MD5 dokümanında Yüksek Risk, Orta Risk ve Düşük Risk tanımlaması mevcuttur. Hatalı ürün veya hizmetin 
ekonomik felakete yol açtığında veya hayati risk yarattığı durumlar Yüksek Risk olarak tanımlanmıştır. 
 
Denetim Zamanının Düzenlemesi İçin Faktörlerin Belirlenmesi 
Azaltma ve arttırma gerekçeleri dikkate alınarak Tablo 1 e göre hesaplanan denetim zamanı düzenlenir. 
Maksimum %50 azaltma uygulanabilir. 
 
Denetim zamanlarında arttırım gerekçeleri 

A1 
Belgelendirme kapsamındaki faaliyet tek bir adreste değil, birden fazla bina veya adreste 
gerçekleştiriliyor. %5 

A2 Personeller farklı dillerde konuşuyor. (Tercüman gerektirir) %5 

A3 Dış kaynaklı prosesler %5 

 
Denetim zamanında azaltma gerekçeleri 

 

İ1 

EA 2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Dokümanı EK B içeriğinde; Modül D, Modül E ve 
Modül H1 için; 1+qa tanımlaması yapılmıştır. 
qa: ISO 17021-1 standardının 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ve 
9.6 maddeleri olarak adlandırılmıştır. Denetim kapsamı dışında kalan standart maddeleri 
dikkate alınarak %40 lık bir indirim uygulanır. 

 

%30 

İ2 
Yönetim sisteminin olgunluğu 
(Yönetim sistemini 3 yıldan uzun süredir uyguluyor ise indirim uygulanır.) %20 

İ3 KENT GRUP BELGELENDİRME’den başka bir standart için sertifika almış olması. %10 

İ4 Yüksek düzeyde otomasyon %10 

 
İ5 

Saha dışında çalışan personellerin (satış görevlileri, sürücüler, servis personeli vb.) olması ve 
kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla faaliyetlerinin sisteme uygunluğunu büyük ölçüde 
denetlemenin mümkün olması. 

 
%10 

 
Müşterinin sistemi, süreçleri ve ürünleri / hizmetlerinin tüm özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve etkili bir 
denetim için denetim süresinin haklı çıkmasına neden olabilecek faktörler için adil bir düzenleme yapılmalıdır. 
Arttırma faktörleri, indirim faktörleri tarafından dengelenebilir. 
Denetim zamanı arttırma/azaltma gerekçeleri B.FR.21 Denetim Süresi Hesaplama Formu ile kayıt altına alınır. 
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Denetim Süresinin Belirlenmesi 

1. İndirim/Arttırımlar uygulandıktan sonra Denetim Süresi belirlenir. 
2. Tüm denetim türleri için denetim zamanı, yönetim sisteminin eksiksiz ve etkili bir denetimini planlamak ve 

gerçekleştirmek için gereken zamandır. Müşterinin bulunduğu sahadaki (fiziksel veya sanal) on-site süreyi ve 
denetim planlama, müşteri ile iletişim, doküman gözden geçirme ve rapor yazma için saha dışında geçirilen off- 
site süreyi içerir. 

3. Denetim süresi; açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için, 
firmada harcanan on-site süredir. Denetim süresi, denetim zamanının %80'inden az olmamalıdır. Bu kural, tüm 
denetimler (Belgelendirme, Ara Denetim ve Yeniden Belgelendirme) için geçerlidir. 
Denetim süresi şunları içerir: 

• Açılış toplantısı yapmak 
• Denetim yaparken belge incelemesi yapmak 
• Denetim sırasında iletişim kurmak 
• Rehberlerin ve gözlemcilerin rol ve sorumluluklarını vermek 
• Bilgi toplama ve doğrulama 
• Denetim bulguları üretmek 
• Denetim sonuçları hazırlamak 
• Kapanış toplantısı yapmak 

 
DENETİM ZAMANI (AŞAMA 1+ AŞAMA 2) 
OF-SITE 
Max. %20 

DENETİM SÜRESİ (ON-SITE) 
Min. %80 

 AŞAMA 1 
Max. %30 

AŞAMA 2 
Min. %70 

 

4. Aşama 2 için harcanan süre, Aşama 1 için harcanan süreden fazla olmalıdır. Genel uygulama olarak Aşama 1 için 
Max.30, Aşama 2 için Min. %70 olarak alınır. İstisnai durumlarda Aşama 1 için harcanacak süre, Aşama 2’den 
fazla olmayacak şekilde arttırılabilir. 

5. Aşama 1 ve Aşama 2 için bulunan sonuç ondalık sayı ise, gün sayısı en yakın yarı güne    yuvarlanır.(örneğin, 5.3 
denetim günü 5.5 denetim günü, 5.2 denetim günü 5 denetim günü olur.) 

6. Seyahat (rotada veya siteler arasında) ve molalar, on-site yönetim sistemi belgelendirme denetimleri süresine 
dahil değildir. Bu süre ek olarak ilave edilir. 

7. Uzun çalışma saatleri planlayarak (Bir denetim gününün süresi normalde 8 saattir ve yerel mevzuata bağlı olarak 
öğle yemeği molası içerebilir veya içermeyebilir) denetim günü sayısı azaltılamaz. 
Örneğin; Yerel mevzuata göre 1 günde 8 saat çalışılıyor ise, 10 saat çalışılarak denetim tek güne sığdırılamaz. 
Kalan 2 saatlik süre, 1 sonraki güne planlanır. 

8. Vardiya faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi için denetim gününe ek saatler gerekebilir. 
9. Denetimin etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için ayrıca denetim ekibinin yapısı ve boyutu da göz önünde 

bulundurmalıdır. 
10. Örneğin; 2 denetçi ile yarım gün, 1 denetçi ile 1 gün kadar etkin olmayabilir. 1 gün 1 denetçi ve 1 teknik uzmanla 

yapılan denetim, teknik uzman olmadan gerçekleştirilen 1 günlük denetimden daha etkilidir. 
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4.8.2 Muayene Modülleri (Son Muayene, Modül B ve Modül G) Denetim Süresinin Belirlenmesi 
 

Modül Teknik Dosya İnceleme Süresi (Adam/Gün) Saha Denetimi Süresi (Adam/Gün) 

Modül G 0,25 adam/gün (2 saat) 0.25 adam /gün (2 saat) 

Modül B 

0,25 adam/gün (2 saat) 
Her bir tipe ait teknik dosya incelemesi için 

1,5 saat süre eklenir. 
0,25 adam /gün (2 saat) 

Son Muayene - 0.33 adam / gün (2,5 saat) 

Tasarım İnceleme - 0.25 adam /gün (2 saat) 

 
Bir Teknik Uzman günde B.FR.21 Denetim Süresi Hesaplama Formu ve B.LS.08 Denetim Adam Gün Hesaplama 
Listesinde    tanımlanan grup çeşidine göre asansör uygunluk değerlendirmesi yapar. 
Tasarım İnceleme Belgesi, sadece KENT GRUP BELGELENDİRME ‘den Modül H1 belgesi olan firmalara yapılır. 

Modül B denetiminde gösterilen prototip ürün için Son Kontrol belgesi istenirse, son kontrol için gün 

eklenmemektedir. 

 
4.9 Denetim Ekibinin Seçilmesi ve Atanması 

B.TL.13 Denetim Heyeti Atama Talimatına uygun olarak atanan Teknik Uzman, öncelikle atandığı firma ile ilgili 
tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir engel olmadığını beyan etmek amacı ile B.FR.22 Denetim Heyeti Atama ve 
Taahhüt Formu imzalar. Denetim Heyetinin imzalamasının ardından bu form ile birlikte B.FR.23 Denetim Heyeti 
Bilgi Formu müşteriye gönderilerek, müşterinin de muayene personeli ile ilgili tarafsızlığı etkileyecek bir durumu 
olup olmadığı ve müşterinin denetim ekibine herhangi bir itirazı olup olmadığı tespit edilir. 
Eğer hem Denetim Heyeti ve hem de Müşteri formu imzalayıp şartları kabul ederler ise muayene işlemlerine 
başlanır. Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ONTEK sistemine firma tanımlanır. 
Eğer Denetim Heyeti formu imzalamaz ve tarafsızlığı etkileyecek bir durum olduğunu beyan ederse, Teknik 
Düzenleme Sorumlusu, Denetim Heyetini değiştirir ve tekrar imza beklenir. Eğer Müşteri, Denetim Heyeti 
konusunda itirazda bulunursa, itiraz Teknik Düzenleme Sorumlusuna bildirilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu 
itirazı inceler. İtiraz uygun bulunur ise Denetim Heyeti değiştirilir. İtiraz uygun bulunmaz ise, gerekçeleri ile 
beraber açıklayıcı bir şekilde Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından resmi bir yazı ile müşteri bilgilendirilir. 
ISO/IEC/17021’e uygun olarak Modül E, Modül H1 ve Modül D uygunluk değerlendirme işlemlerinde B.FR.17 
Asansör Belgelendirme Denetim Planı ile denetim planlanır ve plan için müşteri teyidi alınır. 

 
4.10 Denetimin Gerçekleştirilmesi 

Denetimler 2 aşamalı olarak Denetim Heyeti tarafından gerçekleştirilir. İlk aşamada Teknik Dosya ve Kalite 
Dokümanları incelenir. Teknik dosya incelemesi, montaj sahasında veya ofis ortamında gerçekleştirilebilir. 
İkinci aşamada Saha Denetimi gerçekleştirilir. 
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4.10.1 Teknik Dosya İncelemesi 

Müşteriden teknik dosya istenir ve dosyalanmak üzere bilgisayar ortamında veya fiziksel olarak ilgili klasöre yerleştirilir. 
 

Teknik Dosya İçeriği (Elektrikli/Hidrolik Asansörler) 

Teknik dosya, uygunluk değerlendirme prosedürü için gerekli olabilen aşağıdaki bilgileri içermelidir; 
a) Asansör imalatçısının/montajını gerçekleştirenin ismi ve adresi, 
b) Asansörün kontrole tabi tutulduğu yerin detayları, 
c) Asansörün genel bir tarifi (karakteristikler, yük, hız, yükselme, durmalar, vb.) 
d) Tasarım ve imalat resimleri ve/veya diyagramları (mekanik/elektrik/hidrolik) 

Not: Tasarım ve çalışmanın anlaşılması için çizimler ve diyagramlar 
e) Asansörde kullanılan güvenlik bileşenlerinin tip inceleme sertifikalarının birer sureti. 
f) Uygulanabilmesi durumunda aşağıda yer alan ekipmanların sertifikaları ve/veya raporları: 

1) Halatlar veya zincirler 
2) Cam paneller 
3) Kapı darbe deneyi 
4) Kapı yanma deneyi 

g) İmalatçı veya altyüklenici tarafından yapılan tüm deneylerin sonuçları veya yapılan hesaplara ilişkin raporlar. (Örneğin 
halatlı tahrik, kılavuz rayları, hidrolik hesaplamaları.) 

h) Asansörün kullanma talimatı el kitabının bir sureti: 
1) Planlar ve diyagramlar, (Normal kullanımın, bakımın, onarımın, periyodik muayenelerin ve kurtarma çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi için planlar ve diyagramlar.) 

2) Asansör kullanımı için talimatlar, 
3) Bakım talimatları, 
4) Acil durum prosedürleri, 
5) Periyodik muayeneler için imalatçı gerekleri, 
6) Kayıt defteri. (Tamirler ve uygunsa periyodik kontrolleri kayıt etmek için bir kayıt defteri) 

 
Modül B için; 

Başvuru esnasında Müşteri tarafından doldurulan B.FR.39 Asansör Varyant Kodlama Formu incelenerek kontrol 
edilecek model asansör/ler tipleri belirlenir. Müşteriden görülecek tiplerle ilgili model asansör/ler belirlemesi istenir ve 
sonrasında aşağıdaki yöntemler izlenir. 
1. Model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun 
değerlendirilmesi için teknik dosya ve çözümlemeler incelenir, 
2. İnceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verilir, 
3. Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiği ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere 
uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığı onaylanır, 
4. Asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığını kontrolü 
amacıyla uygun incelemeler ve testler yapılır veya yaptırılır, 
5. İlgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, 
asansör yönetmeliği gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontroller ve deneyler yapılır veya yaptırılır, 
6. Model asansörün ve teknik tasarımının Ek I temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı durumda, asansör monte 
edene AB Tip inceleme belgesi düzenlenir, bu AB Tip İnceleme belgesi aşağıda tanımlı özellikleri içerir; 

a. Asansör monte edenin adı ve adresini, 
b. AB tip inceleme sonuçlarını, 
c. Belgenin geçerlilik şartlarını, 
d. Onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özelliklerini, 
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e. Sertifika ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir, 
f. Sertifika beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir 
7. Model asansörün dışında kalan diğer varyantların mukavemet hesapları ve çizimleri alınır ve tasarım kontrolü yapılır. 
8. Genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek I temel sağlık ve güvenlik 

gereklerini daha fazla sağlayamayacağı gösterilir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediği 
tespit edilir. KENT GRUP BELGELENDİRME, gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir. 
Asansör monte eden, Ek I temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek 
değişiklikler konusunda KENT GRUP BELGELENDİRME yi bilgilendirir. 

9. KENT GRUP BELGELENDİRME, değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla 
inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir. 

10. KENT GRUP BELGELENDİRME, uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana 
yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar. 

11.  Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın 
bir kopyasını ve KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin 
raporlarını elde edebilir. 

 
Teknik dosya incelemesi B.TL.02 Asansör Teknik Dosya İnceleme Talimatı’ na göre yapılır. Teknik Uzmanın sahada 
hangi uyumlaştırılmış standart kontrol listelerinin kullanılacağını teknik dosyayı inceleyerek kendisi belirler. 
 
Gerçekleştirilen Teknik Dosya incelemesi sonucunda Teknik Uzman, teknik dosyayı yeterli bulur ise saha denetiminin 
planlanması için Teknik Düzenleme Sorumlusuna (TDS) bilgi verir. TDS, müşteri ile temasa geçerek tip incelemesinin 
sahadaki kontrolleri için planlamaları yapar. Teknik dosyada eksiklikler veya uygunsuzluklar mevcut ise uygunsuzluklar 
B.FR.19 Müşteri Uygunsuzluk Bildirim Formu doldurularak bulgular müşteriye bildirilir. Uygunsuzlukların, türüne göre 
denetime gidilerek uygunsuzlukların sahada görülmesine veya teknik dosyanın uygunsuzluklar düzeltildikten sonra 
tekrar incelenmesine karar verilebilir. Müşteri tarafından kapatılan uygunsuzluklar ile ilgili Teknik Uzman, B.FR.20 
Müşteri Uygunsuzluk Takip Forumu’nun uygunsuzlukların kapatılması bölümünü doldurur. 
 
Belgelendirilecek kuruluşun belgelendirileceği modüle göre kullanması gereken kalite güvence sistemi (var ise), 
hazırlanmış olan Kalite El Kitabı, prosedürler, Talimatlar, Formlar, Listeler şeklinde yatay bir incelemeye tabi tutulur. 
Bu inceleme için B.LS.15 Kalite Yönetim Sistemi Sorgulama Kontrol Listesi kullanılır. Tespit edilen uygunsuzluklar 
düzenlenen B.RP.08 Kalite Yönetim Sistemi Sorgulama Raporu doldurularak müşteriye bildirilir. Müşteri tarafından 
kapatılan uygunsuzluklar ile ilgili Teknik Uzman, B.FR.20 Müşteri Uygunsuzluk Takip Forumu’nun uygunsuzlukların 
kapatılması bölümünü doldurur. 
 
Kuruluşun başvuruda bulunduğu tarih esas alınarak 3 ay içerisinde dokümanlarındaki eksiklikler giderilmez ve denetimi 
kabul etmezse müracaat iptal edilir. Müracaatı iptal edilen kuruluşların dosyaları iade edilmez. Bu kuruluşların yeniden 
müracaatları halinde müracaat ücreti yeniden tahakkuk ettirilir, müracaatları yeni müracaat olarak değerlendirilir ve 
eski müracaat numaraları iptal edilerek yeni dosya numarası verilir. 
 
Uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında yapılacak olan muayene ve testler B.TL.03 Asansör Yönetmeliği Muayene 
ve Deney Talimatında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
 

4.10.2 Saha Denetimi 
Ürünün incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli muayene, ölçme ve 
deneylerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle anlaşılmalıdır. 
Muayene edilecek öğenin hazırlanmış olup olmadığı, muayeneye başlamadan önce kontrol edilir. Muayene edilecek 
öğe hazırlanmış ise muayene yapılır. Hazırlanmamışsa ise tutanak tutulur ve muayene yapılmaz. 
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Asansörü monte eden, Asansör Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılamak için uyumlaştırılmış 
standartlar dışında çözümler üretmiş ise teknik uzman üretilen çözümleri yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu 
değerlendirir. Teknik Uzman asansörü monte eden firmadan üretilen çözümler için uygunluğu gösterecek kanıtları 
ister. Gerekli ise, uygunluğu gösterecek asansör monte edenin kendi laboratuvarında veya başka bir laboratuvarda 
yapılmış olan test rapor sonuçlarını ister. 
Muayeneler için gerekli görülen ölçüm cihazları Teknik Uzman tarafından KENT GRUP BELGELENDİRME bünyesinden 
PD.11 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARI PROSEDÜRÜ ’ne göre alınır. 

 
4.10.2.1 Muayene Modülleri (Son Muayene, Modül B, Modül G) 

Saha denetiminde B.FR.38 Saha Denetimi Katılım Formu doldurulur ve müşteri ile karşılıklı imza atılarak kayıt altına 
alınır. 
Asansör Yönetmeliği Son Muayene, Modül B, Modül G kapsamına ve ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun deneyleri 
ve muayeneleri yapar. Saha denetimi esnasında uyumlaştırılmış standartlara göre hazırlanmış kontrol formları 
kullanılır (B.LS.11 Asansör Yönetmeliği Denetim ve Kontrol Listesi (Elektrikli Asansör), B.LS.12 Asansör Yönetmeliği 
Denetim ve Kontrol Listesi (Hidrolik Asansör), B.LS.13 Asansör Yönetmeliği EK-1 Denetim ve Kontrol Listesi (Elektrikli 
Asansör), B.LS.14 Asansör Yönetmeliği EK-1 Denetim ve Kontrol Listesi (Hidrolik Asansör) ) 
Teknik Uzman, muayene faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda Kontrol 
listelerini kullanarak uygunsuzlukları kayıt altına alır ve müşteriye B.RP.01 Asansör Yönetmeliği Muayene Raporu ile 
bilgilendirir. 

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapar. Uygunsuzlukların kapatma kanıtlarını tanımlanan süre içinde 
alır ve değerlendirir. Gerekli düzeltmelerin yeterli olup olmadığını kontrol etmek için takip muayenesi gerekiyorsa, 
takip muayenesinin planlanması için TDS ye bilgi verir. Eğer uygunsuzlukların kapama kanıtları Teknik Uzman 
tarafından yeterli bulunmadıysa, uygunsuzluk kapama süreci tekrar başlatılır. Uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili, 
gerekli düzeltmeler, muayene tarihinden en fazla 3 (üç) ay içinde müşteri tarafından tamamlanıp Teknik Uzmana 
ulaştırılmalıdır. 
 
Modül B kapsamında  gerçekleştir i len  saha denetiminde uygunsuzluk  olmaması  durumunda B.FR.40 
Tip varyasyonları Uygulama Formu düzenlenir. 
 

 
4.10.2.2 Kalite Modülleri (Modül D, Modül E, Modül H1) 

2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin ilgili Modülünde atanmış bir teknik uzman tarafından denetim gerçekleştirilir. 
ISO/IEC/17021’e uygun olarak Modül D, Modül E, Modül H1 uygunluk değerlendirme denetimleri ilk belgelendirme, 
1.yıl gözetimi ve 2.yıl gözetimi olarak değerlendirilir. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeniden belgelendirme süreci 
başlatılır. 
Asansörün belgelendirme denetimlerinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin ilgili modülünde uygun olarak montaj 
alanı ve montaj firmasının merkezi mutlaka ziyaret edilmelidir. 
Kuruluş kalite sisteminin, ürünün ve teknik dosyanın 2014/33/AB Ek X, Ek XI, Ek XII şartlarına, direktifte atıf yapılan ISO 
9001 kalite yönetim sistemine göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı 
görüşmeler dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların 
standart ve yönetmelik rehberliğinde gözlemlenmesi suretiyle yapılır. 
Saha denetiminde firmanın, son kontrol formları ile birlikte son kontrol elemanının kalite sistemi, asansör test ve 
muayene yöntemleri ile uygunsuzlukların tespitindeki yeterliliği değerlendirilir. Denetim Ekibinin onaylanmasının 
ardından belirlenen tarihte, firmada belgelendirme denetimi gerçekleştirilir. 
Denetime, firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı bir açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısı B.FR.36 
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Belgelendirme Denetimi Açılış ve Kapanış Toplantısı Formunda tanımlanmış olan içeriğe uygun olarak yapılır. Toplantı 
da denetimin kapsamı, kullanılacak denetim metodunu ve denetim planını değerlendirilir.  
B.FR.36 Belgelendirme Denetimi Açılış ve Kapanış Toplantısı Formu, toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak 
toplantı kayıt altına alınır. 
Asansör Yönetmeliği Modül E, Modül H1, Modül D kapsamına ve ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun deneyleri ve 
muayeneleri yapar. Saha denetimi esnasında uyumlaştırılmış standartlara göre hazırlanmış Kontrol Listeleri kullanılır. 
Eğer kalite modülü ise uyumlaştırılmış standartlara göre hazırlanmış kontrol formlarına ek olarak B.LS.15 Kalite 
Yönetim Sistemi Sorgulama Kontrol Listesi doldurulur. Saha denetimi esnasında belgelendirilecek kuruluşun KENT 
GRUP BELGELENDİRME tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kalite yönetim sistemi dahilinde uyumlaştırılmış 
standartlara göre hazırlanmış ve KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kontrol formları 
kullanılır. Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı toplantıda denetim bulgularını 
gözden geçirerek firma kalite yönetim sisteminin standart şartlarından, yönetmelik şartlarından ve kuruluş 
dokümantasyonundan sapmaları var ise değerlendirilir. 
Denetim ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir. Ayrıca gözlem 
olarak tespit edilen konular da gündeme getirilir. 
Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan 
hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen Standard ya da yönetmelik şartlarından 
herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması 
durumudur. 
Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetmelik ve Standard şartlarından ve/veya firma dokümantasyon şartlarından, sistemin 
genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır. 
Gözlem; Doğrudan standart ya da müşteri dokümantasyonu ile ilişkilendirilemeyen fakat önleminin alınmaması 
durumunda, minöre dönüşebilecek tespitler olarak adlandırılır ve denetim raporunda belirtilir. 
Denetim Ekibi, denetim faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulması durumunda B.LS.15 Kalite Yönetim 
Sistemi Sorgulama Kontrol Listesi kullanarak uygunsuzlukları not eder, müşterinin onayını alır ve B.RP.08 KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA RAPORU hazırlanarak müşteriye bildirilir. Saha Denetimi sırasında tespit edilen 
uygunsuzlukların giderilmesinden sonra Teknik uzman tarafından takip denetimini gerçekleştirir ve uygunsuzluk 
kapatmalarına karar verilir. Eğer incelenen deliller yeterli değil ise tekrardan  B.RP.08 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
SORGULAMA RAPOR doldurularak müşteriye iletilir. Takip denetimini ilk muayeneyi gerçekleştiren personel haricinde 
biri yaparsa B.FR.22 Denetim Heyeti Atama ve Taahhüt Formu doldurulmalıdır. 
Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri, firma 15 (on 
beş) gün içinde uygunsuzluk formunun ilgili yerlerini doldurarak KENT GRUP BELGELENDİRME’ ye bildirmekle 
yükümlüdür. Uygunsuzlukların kapatılması için gereken süre 3 aydır. 

Teknik Uzman uygunsuzlukların kapatma kanıtlarını tanımlanan süre içinde alır ve değerlendirir. Teknik Uzman gerekli 
düzeltmelerin yeterli olup olmadığını kontrol etmek için takip muayenesi gerekiyorsa, takip muayenesinin planlanması 
için Planlama Departmanı’ na bilgi verir. Planlama Sorumlusu B.FR.20 Müşteri Uygunsuzluk Takip Formu ile takip eder.  

Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Doküman üzerinden ya da tutulan kayıtlar aracılığı ile 
doğrulanabilecek majör uygunsuzluklar için takip denetimi gerçekleştirilmez, bu karar Teknik Uzmana aittir. Minör 
uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet 
kanıtları firma tarafından belirtilen sürede Teknik Uzmana gönderilir. Eğer uygunsuzlukların kapama kanıtları Teknik 
Uzman tarafından yeterli bulunmadıysa, uygunsuzluk kapama süreci tekrar başlatılır. Uygunsuzlukların giderilip 
giderilmediğinin takibi Teknik Uzman sorumluluğundadır. 
3 ay içerisinde uygunsuzluklar giderilememiş ise ilgili belgenin düzenlenmesi reddedilerek gerekçelerini ayrıntılı bir 
şekilde Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye (başvuru sahibine) bildirilir.  Ret kararı, TC. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Asansör ve Teleferik Sanayi Şubesine bildirilir. Başvuru sahibine aynı 
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asansör için başka bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapamayacağına dair bilgi verilir. Müşterinin uygunsuzluklara itirazı 
durumunda, müşteri dilekçe hazırlar ve KENT GRUP BELGELENDİRME ’ye iletir. Teknik Uzman, itirazda bulunulan 
raporunu Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletir. Teknik Düzenleme Sorumlusu itirazı inceler. İtiraz uygun bulunur ise: 
uygunsuzluğun silinmesine karar verir. Bu durumda ilgili personel için Düzeltici ve Önleyici faaliyet açılır.  
Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından başka bir personel atanarak müşterinin işlemlerinin tamamlanması sağlanır. 
İtiraz kabul edilmez ise, müşterinin uygunsuzlukları kapama yükümlülüğü devam eder. Ret edilen itirazlar, nedenleri 
ile birlikte bir yazı ile müşteriye bildirilir. Müşterinin bu karara da itirazı durumunda itiraz Yönetim Temsilcisine iletilir 
ve PD.07 ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ uygulanır. 
 
Değerlendirme toplantısının ardından, firma yönetim temsilcisi, üst yönetimi ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla 
kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısında denetimin olumlu ve olumsuz sonuçları, varsa uygunsuzluklar ve 
takip denetimi ile ilgili açıklama ve B.FR.36 Belgelendirme Denetimi Açılış ve Kapanış Toplantısı Formunda yer alan 
gündem maddeleri görüşülür ve B.FR.36 Belgelendirme Denetimi Açılış ve Kapanış Toplantısı Formunda kapanış kısmı 
imzalanarak denetim tamamlanır. 
Hazırlanan raporun bir tavsiye kararı olduğu, bu kararın son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğinde 
olduğunu ve son kararın Belgelendirme Komitesine ait olduğunu özellikle Teknik Uzman tarafından toplantıya 
katılanlara bildirilir. 

 
4.11 Gözden Geçirme ve Karar 

 
Teknik Uzman; muayene raporunu, teknik dosyayı gözden geçirme ve karar için Teknik Düzenleme Sorumlusuna teslim 
eder. Teknik Düzenleme Sorumlusu gözden geçirme ve karar için, muayene faaliyetlerinin yönetmelik ve ilgili 
standartlara uygunluğunu değerlendirir ve B.LS.06 Gözden Geçirme Soru Listesi’ni doldurur. Başvuruda bulunan 
firmanın Muayene sonucunun 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine ve belirtilen şartlara uygun bulunması sonucu 
Teknik Uzmandan raporunu ONTEK programına yüklemesi istenir. Aynı zamanda program Teknik Düzenleme 
Sorumlusu sayfasında onay bekleyen olarak gözükür. 
 
Teknik Düzenleme Sorumlusu, yapılan muayene faaliyetlerini yönetmelik ve standart şartlarına uygun olmadığını tespit 
ederse B.LS.06 Gözden Geçirme Soru Listesi’nin ilgili bölümlerini doldurur ve uygunsuzluğun giderilmesi için takip 
denetim ve/veya dokümantasyonun uygun olmadığını ilgili bölümü işaretleyerek belirtir ve Teknik Uzmana dosyayı 
iade eder. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından takip muayene istenmiş ise teknik uzman, müşteri ile iletişime 
geçerek uygunsuzluklar temelinde muayenenin tekrarını sağlar. Takip Muayene istenmesi durumunda Teknik Uzman 
için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet açılır. Uygunsuzluk, raporlama veya idari nedenlerden kaynaklanmış ise gerekli 
düzeltmeler yapılarak dosya yeniden Teknik Düzenleme Sorumlusuna gönderilir. Bu işlem rapor son haline gelene ve 
Teknik Düzenleme Sorumlusuna tarafından onaylanana kadar tekrarlanır. Belgelendirme kararı sertifikanın 
verilmemesi yönünde ise, başvuru sahibine reddetme gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde belirtilerek, belge verilmesi 
reddedilir. KENT GRUP BELGELENDİRME, bu durumu ilgili taraflara bildirir. Başvuru sahibi, karara itiraz edebilir. 
Sertifikanın yayımlanması için B.FR.37 Belgelendirme Karar Formu, Belgelendirme Komitesi tarafından onaylanır.  
 
Karar Numarası aşağıdaki gibi verilir: 
 
K.Dosya no 
 
Örneğin; K.2021-0001 
 
Onay sonrası, Teknik Düzenleme Sorumlusu ONTEK üzerinden son onayı verir ve program üzerinden kare kodu indirerek 
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planlama sorumlusu/Belge Basım Birimi ‘ne sertifika şablonu hazırlanması için muayene dosyası ve firma resmi 
evraklarını iletir ve sertifikanın hazırlanması ve basım süreci başlar. 
 
 

4.12 Sertifika Basımı 
 

Teknik Düzenleme Sorumlusu 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Sertifika Hazırlama Formu (B.FR.24) ile sertifika 
şablonunu ikinci kez kontrol eder, sertifika şablonunda herhangi bir sorun tespit ederse belge basım birimine 
düzeltmesi için iletir. Eğer sertifika şablonunda sorun yoksa onaylar ve basılmak üzere belge basım birimine iletir. 
 
Basılan Sertifika, Genel Müdür veya yetkilendirilmiş Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. 
 
Modül B için; B.S.01 Asansörün AB Tip İncelemesi (Modül B) Sertifikası düzenlenir. 
Asansör monte eden ve KENT GRUP BELGELENDİRME; teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını 
asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 15 yıl süreyle muhafaza eder. 

Geçerlilik Süresi: 5 yıl 

Son Muayene için; B.S.04 Asansörün Son Muayenesi Sertifikası düzenlenir. 
Asansör monte eden ve KENT GRUP BELGELENDİRME; teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını 
asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder. 
Geçerlilik Süresi: Süresiz zamanlı geçerliliğe sahiptir. 
 
Modül G için; B.S.02 Asansörün Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G) Sertifikası düzenlenir. 
Asansör monte eden ve KENT GRUP BELGELENDİRME; teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını 
asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder. 
Geçerlilik Süresi: Süresiz zamanlı geçerliliğe sahiptir. 
 
Modül D için; B.S.05 Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) Sertifikası düzenlenir. 
Geçerlilik Süresi: 3 yıldır. 
 
Modül E için; B.S.03 Asansörün Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) Sertifikası düzenlenir.  
Geçerlilik Süresi: 3 yıldır. 
 
Modül H1 için; B.S.06 Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1) 
Sertifikası düzenlenir.  
Geçerlilik Süresi: 3 yıldır. 
 
AB Tasarım İnceleme için; B.S.07 Asansör İçin AB Tasarım İnceleme Belgesi düzenlenir. Bu belge Modül H1 belgesi ile 
birlikte geçerlidir, tek başına kullanılamaz. 
Geçerlilik süresi: Modül H1 sertifikası geçerlilik süresi kadardır. 

 
MODÜL D, MODÜL E, MODÜL H1 için gelen talepler çerçevesinde; Uygunluk Değerlendirmesi veya ürün ile ilgili istenen 
bilgiler Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından Korunma Maddesinin işletilmesi amacı ile AB Komisyonunun ilgili 
birimlerine; uygun kanallardan yazılı olarak verilir. 
 
Uygunluk Değerlendirme hizmetlerinin tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen dokümanlar ilgili kuruluşa KENT 
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GRUP BELGELENDİRME tarafından elden verilir veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. 
• Belgenin bir nüshası, 
• Sözleşmesinin bir nüshası, 
• Hazırlanan raporlar 

 
KENT GRUP BELGELENDİRME kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirir veya iliştirilmesini sağlar. 
Sertifika, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin bilgiler, TÜRKÇE veya kabul edilen dil ile yazılmış olarak 
düzenlenmelidir. 
 

4.13 Sertifikanın Yayımlanması 
Belgenin genel müdür veya yetkilendirilmiş Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanması sonucunda belge, B.LS.05 
Belge Takip Listesine işlenir. Belge takibi B.LS.05 Belge Takip Listesi üzerinden yapılır. Belgelendirme süreci 
tamamlandıktan sonra müşteriye B.FR.26 Müşteri Memnuniyeti Anket Formu ile B.RP.01 Asansör Yönetmeliği 
Muayene Raporu gönderilir. 

 
4.14 Belgenin Kullanım Şartları 

Belgeyi alan firma belge kapsamına uygun olarak belgeyi kullanabilir ve belgeyi başka amaçla kullanamaz. Belge, 
üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. 
Belgenin kullanımı B.TL.11 Akreditasyon Markası ve Sertifika Kullanım Talimatı ve B.TL.10 CE ve Onaylanmış Kuruluş 
Kimlik numarası Kullanma Talimatına uygun olarak yapılır. İlgili Prosedür ve uygulama KENT GRUP BELGELENDİRME 
web sitesinde kamuya açılmıştır. 
 

4.15 Çok Sahalı Denetimler 
IAF MD 1 dokümanına uygun olarak gerçekleştirilir. 

• Çoklu sahaların örneklemeye uygun olup olmadığı kontrol edilir. Ama bütün sahalar organizasyonun merkez işleviyle 
yasal veya sözleşmeli olarak bağlantılı olmalıdır ve tek bir yönetim sistemine tabi olmalıdır. Bu yönetim sistemi 
kurulmuş olmalıdır ve sürekli gözetim denetimine ve merkez işlev tarafından iç denetime tabi olmalıdır. Bu, merkez 
işlev, sahaların gerekli olduğunda düzeltici faaliyetler uygulamasını talep etme hakkına sahip anlamına gelir. 
Uygulanabileceği yerlerde bu merkez işlev ve sahalar arasında yapılacak resmi bir anlaşmayla ayarlanmalıdır. Her 
sahada benzer proses / faaliyetlerin gerçekleştirildiği çoklu sahalı bir organizasyonda uygun bir “saha örneklemesi” 
(ör: franchise mağazaların bir zinciri veya banka şubesi ağı) yapılabilir. Yalnız aşağıdaki durumlar söz konusu 
olduğunda; saha örneklemesi uygulanmasının uygun olmadığı durumlar da olabilir. Bunun için çeşitli sebepler olabilir, 
mesela; 

• Tüm sahalar yönetim sistemi kapsamıyla bağlantılı olarak belirgin bir şekilde farklı proses/faaliyetler gerçekleştiriyorsa 

• Müşteri tüm sahaların denetlenmesini istiyorsa 

• Sektörel düzen veya düzenleyici gereksinimler doğrultusunda her sahanın sistematik olarak denetlenmesi gerekiyorsa 

Örneklemeye uygun değil ise; firmanın kapsama dahil etmek istediği tüm sahalara denetim gerçekleştirilir. 
 
Örneklemeye uygun ise örnekleme yapılarak denetlenecek sahalar belirlenir. Denetim başına ziyaret edilmesi gereken 
minimum saha sayısı: 

 
Belgelendirme Denetimi: örnek, saha sayısının kare kökü olmalıdır: (y=√x), bir sonraki tam sayıya yuvarlanmalıdır, y= 

örneklenecek saha sayısı, x= toplam saha sayısı. 

y= √x 
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Gözetim denetimi: yıllık örnekleme saha sayısının karekökü olmalıdır, 0,6’nın katsayısı olacak şekilde (y=0.6 

√x), bir sonraki tam sayıya yuvarlanmalıdır. 

 
y=0.6 √x 

 
Yeniden Belgelendirme Denetimi: örnekleme sayısı ilk denetimin aynısı olmalıdır. Bununla birlikte, yönetim sistemi 

belgelendirme çevrimi üzerinde efektif olduğunu kanıtlarsa, örnekleme sayısı y=0.8 √x’e düşürülebilir, bir sonraki tam 

sayıya yuvarlanır. 

y=0.8 √x 

 
Merkezi işlev ilk belgelendirme ve her yeniden belgelendirme denetimi boyunca denetlenecektir ve gözetimin bir 

parçası olarak en azından yılda bir kez denetlenecektir. 

Denetlenecek sahaların etkin çalışan sayılarının toplamı alınır ve Tablo 1 e uygun olarak denetim zamanı belirlenir. 

İndirim ve Arttırımlar uygulandıktan sonra belirlenen denetim süresi, denetlenecek sahalara, mevcut prosesesleri 

dikkate alınarak dağıtılır. 

Örnekleme prosesi denetim programı yönetiminin parçasıdır. Örneğin; Gözetim denetimi planlanmasından önce veya 

organizasyon sahasının yapısı değiştirildiğinde veya yeni sahalar eklenmesi durumunda bunlar belgelendirme 

sınırlarına eklenecektir. Belgelendirme kurumu denetim programında öngörülen örneklemeyi, belgelendirmenin 

sürdürülmesi amacıyla örnekleme denetlenmesinden önce örnek büyüklüğünün belirlenmesi için gözden geçirmelidir. 

4.16 Transfer Denetimi 
IAF MD 1 dokümanına uygun olarak gerçekleştirilir. Transfer edilecek belgenin geçerliliği kontrol edilir. Askı veya İptal 

durumundaki sertifikalar, transfer edilemez. Firmadan son denetime ait Denetim raporu ve kapatma kayıtları temin 

edilir. Belge geçerlilik süresinin sona ermesine 6 aydan fazla süre olmalıdır. Teknik Düzenleme Sorumlusunun 

değerlendirmesi sonucunda Transfer etme/etmeme kararı alınır. Transfer öncesi değerlendirme işlemine ait kayıtlar, 

firma klasörüne kaydedilir. 

 

4.17 Takip Denetimleri 
Firma belgesinin askıya alınması maddesinde belirtilen sebepler, ilk belgelendirme, gözetim, yenileme, değişiklik ve 
olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör 
uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilir. 
İlk belgelendirme sonrasında takip denetimi gerçekleştiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Takip 
denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb) asıl 
denetimi gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. 

Takip denetim faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak 
planlanan bir tarihte yapılır. Takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya 
takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu iptal edilir. Majör 
uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise, takip denetim raporuna işlenir ve yeniden düzenlenen Uygunsuzluk Raporunda 
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belirtilen uygunsuzluğun 1 ay içinde firma tarafından kapatılması istenir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk 
kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların Teknik Uzman tarafından doğrulanması sonrası denetim 
dosyası gözden geçirme ve karar için Teknik Düzenleme Sorumlusuna gönderilir. 
 

4.18 Gözetim Denetimleri 
KENT GRUP BELGELENDİRME’ nin belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü 
doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimlerini yapacak Teknik Uzmanın ilgili modülde 
atanmış olması gereklidir. 
Gözetim denetimleri, belge basım tarihi referans alınarak en fazla 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilir. 1. Gözetim 
denetiminin, belge basım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda firmanın belgesi 12 aylık 
sürenin dolduğu tarihten itibaren Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alınır. 2.Gözetim 
denetimi için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile Asansör Yönetmeliği Teknik 
Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilerek, geçici durumlar için (örneğin Taşınma, Fuar, Konferans, İş Gezisi, 
Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla 3 aya kadar erteleme 
yapılabilir. Erteleme talebi yazılı alınır. 

 
Gözetim denetimleri ile ilgili firmayla sözleşmede belirtilen gözetim periyodunu referans alarak en az 2 ay önce gözetim 
denetimiyle ilgili irtibata geçilir. Bu sürelerin takibi B.LS.05 Belge Takip Listesi ile yapılmaktadır. Teknik Düzenleme 
Sorumlusu denetim süresi belirleme kurallarına uygun olarak denetim sürelerini ve uygun denetim ekibini belirler ve 
B.FR.22 Denetim Heyeti Atama ve Taahhüt Formu ile denetim ekibine iletir. Denetim heyeti üyeleri hakkında kısa 
bilgileri içeren B.FR.23 Denetim Heyeti Bilgi Formu müşteriye denetimden en az 2 gün önce gönderir ve teyit alır. 
Müşterinin haklı gerekçelerini göstermesi halinde denetim heyetine itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda yeni heyet  
Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir. 
 
Gözetim denetiminin planlanması yapılırken ilk denetim raporunda belirtilen denetim geçmişi referans alınır. 
Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde 
olduğu gibi gerçekleştirilir. 

 
Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde 
doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde 
doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak 
değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine bırakılır. 
Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi Belgelendirme Komitesine 
(Belgelendirme Müdürü) aittir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılamaması durumunda firmanın 
belgesi Belgelendirme Komitesi kararı ile askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Tüm uygunsuzlukları belirtilen 
tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına Belgelendirme Komitesi (Belgelendirme 
Müdürü) tarafından karar verilir. 
 
Basılan Sertifika, Genel Müdür veya yetkilendirilmiş Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. B.RP.01 Asansör 
Yönetmeliği Muayene Raporu ile birlikte müşteriye iletilir. 

 
Gözetim denetimleri aşağıdaki hususları içermelidir. 

MODÜL D 

KENT GRUP BELGELENDİRME, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını 
garanti etmek amacıyla ilk senesi yılda 2 kere olmak üzere sonraki senelerde yılda en az 1 kez denetim yapar. 
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Asansör Modül D gözetim denetimlerinde ise sadece montaj firmasının merkezi ziyaret edilir. 
Modül D kapsamında asansör monte eden, KENT GRUP BELGELENDİRME’ye muayene amacıyla imalat, muayene, 
birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular 
hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır: 
. Kalite güvence sistemi dokümanı, 

. Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite 
kayıtları. 
Modül D kapsamında KENT GRUP BELGELENDİRME asansör montaj alanına beklenmedik/haber vermeksizin 
denetimler yapabilir. 
Denetim esnasında Asansör Yönetmeliği Ek I gerekliliklerinin karşılanmaması ile ilgili bir uygunsuzluk saptanması 
durumunda; 

• Uygunsuzluk asansörün çalışmasını riske atmayan bir uygunsuzluk ise (Talimatlarda eksik bilgi, ekipman etiketinde 
eksik bilgi, uygunluk beyanında eksik bilgi), B.RP.08 Kalite Yönetim Sistemi Sorgulama Raporuna yazılarak, firma 
tarafından beyan edilecek uygunsuzluğun hâkim olduğu ekipmanlarda gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Üretici, 
gözetim denetiminde bulunan uygunsuzlukları maksimum 3 ay içerisinde gidermek zorundadır. 3 ay içerisinde tüm 
uygunsuzluklar kapatılmaz ise belge askıya alınır. 

• Uygunsuzluk yüksek risk taşıyan bir uygunsuzluk olma durumunda firma yetkisi askıya alınır. Firma tarafından beyan 
edilen riskli ekipman listesinde belirtilen bildirimler yapılarak, firmanın piyasaya arz etmiş bulunduğu riskli ekipmanlar 
ile ilgili riskleri bertaraf edememesi ve gerekli çözümleri sağlayamaması durumunda belge iptal edilir. 
 
MODÜL E 

KENT GRUP BELGELENDİRME, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını 
garanti etmek amacıyla ilk senesi yılda 2 kere olmak üzere sonraki senelerde yılda en az 1 kez denetim yapar. 
Asansör Modül E gözetim denetimlerinde montaj alanı ve montaj firmasının merkezi mutlaka ziyaret edilmelidir. Modül 
E kapsamında asansör monte eden, KENT GRUP BELGELENDİRME muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla 
girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri 
sağlamalıdır: 
. Kalite güvence sistemi dokümanı, 
. Teknik doküman, 
. Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları. Modül E 
kapsamında KENT GRUP BELGELENDİRME asansör montaj alanına beklenmedik denetimler yapabilir. 
Denetim esnasında Asansör Yönetmeliği Ek I gerekliliklerinin karşılanmaması ile ilgili bir uygunsuzluk saptanması 
durumunda; 

• Uygunsuzluk asansörün çalışmasını riske atmayan bir uygunsuzluk ise (Talimatlarda eksik bilgi, ekipman etiketinde 
eksik bilgi, uygunluk beyanında eksik bilgi), B.RP.01 Asansör Yönetmeliği Muayene Raporu’na yazılarak, firma 
tarafından beyan edilecek uygunsuzluğun hakim olduğu ekipmanlarda gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Üretici, 
gözetim denetiminde bulunan uygunsuzlukları maksimum 3 ay içerisinde gidermek zorundadır. 3 ay içerisinde tüm 
uygunsuzluklar kapatılmaz ise belge askıya alınır. 

• Uygunsuzluk yüksek risk taşıyan bir uygunsuzluk olma durumunda firma yetkisi askıya alınır. Firma tarafından beyan 
edilen riskli ekipman listesinde belirtilen bildirimler yapılarak, firmanın piyasaya arz etmiş bulunduğu riskli ekipmanlar 
ile ilgili riskleri bertaraf edememesi ve gerekli çözümleri sağlayamaması durumunda belge iptal edilir. 

 
MODÜL H1 

Modül H1 kapsamında KENT GRUP BELGELENDİRME, asansör monte edenin kalite güvence sistemini bulundurduğunu 
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ve uyguladığını temin etmek amacıyla her yıl, yılda en az 1 kez denetim yapar. 
Asansör Modül H1 gözetim denetimlerinde montaj alanı ve montaj firmasının merkezi mutlaka ziyaret edilmelidir. 
Modül H1 kapsamında asansör monte eden, KENT GRUP BELGELENDİRME ‘ye muayene amacıyla tasarım, imalat, 
birleştirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren, 
tüm mevcut bilgileri sağlamalıdır: 
. Kalite güvence sistemi dokümanları, 
. Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları, 
muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve 
stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları. 
Denetim esnasında Asansör Yönetmeliği Ek I gerekliliklerinin karşılanmaması ile ilgili bir uygunsuzluk saptanması 
durumunda; 

• Uygunsuzluk asansörün çalışmasını riske atmayan bir uygunsuzluk ise (Talimatlarda eksik bilgi, ekipman etiketinde 
eksik bilgi, uygunluk beyanında eksik bilgi), B.RP.01 Asansör Yönetmeliği Muayene Raporu’na yazılarak, firma 
tarafından beyan edilecek uygunsuzluğun hakim olduğu ekipmanlarda gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Üretici, 
gözetim denetiminde bulunan uygunsuzlukları maksimum 3 ay içerisinde gidermek zorundadır. 3 ay içerisinde tüm 
uygunsuzluklar kapatılmaz ise belge askıya alınır. 

• Uygunsuzluk yüksek risk taşıyan bir uygunsuzluk olma durumunda firma yetkisi askıya alınır. Firma tarafından beyan 
edilen riskli ekipman listesinde belirtilen bildirimler yapılarak, firmanın piyasaya arz etmiş bulunduğu riskli ekipmanlar 
ile ilgili riskleri bertaraf edememesi ve gerekli çözümleri sağlayamaması durumunda belge iptal edilir. 
2014/33/AB Ek XI (Modül H1) kapsamında KENT GRUP BELGELENDİRME asansörün birleştirme alanına veya asansör 
monte edenin binasına beklenmedik denetimler gerçekleştirebilir. 

 
4.19 Belge Yenileme Denetimleri 

Belge yenileme denetimi, belgenin 3 yıllık geçerlilik süresi sona ermeden yapılan denetimlerdir. Belge geçerlilik süresi 
bitimine en az 3 ay kala firmalar ile iletişime geçilir. Bunun takibi B.LS.05 Belge Takip Listesi üzerinden yapılır. 
Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gerçekleştirilir. Firmayla fiyatlandırma kurallarına 
uygun olarak yeniden sözleşme yapılır. Belgelendirme başvuru formu firma bilgilerinde değişiklik varsa firma tarafından 
yeniden doldurulur. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetim ekibinin atanması, denetimin 
gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi 
belgelendirme denetiminde olduğu gibidir. 
Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. 
Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem 
yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır. 
Yeniden belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzlukların kapatılması için verilen süre 3 aydır.  
Firma belge yenileme talebinde bulunmazsa 3 yıllık geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. Kuruluş belge 
geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, 
belgelendirme olarak ele alınır. 
 

4.20 Özel Denetimler 
4.20.1 Firma Unvanı, Kapsamı, Adresi Değişikliği 

Firma Unvanının, Ürün Kapsamının, Firma Adresi ve Şubelerinin Değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla 
gerçekleştirilen denetimlerdir. 
Değişiklik talepleri firmalardan mail veya yazı ile alınır. Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından 
doküman incelemesi ya da saha denetimi yapılıp yapılmayacağı kararı verilir. Yapılması yönünde karar verilirse Kapsam 
değişikliği ve adres değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak 
gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir. 
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Belgelendirme komitesi (Belgelendirme Müdürü) tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde 
değişiklik yapılarak yeni belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse 
firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez. 
 
MODÜL B 

Tasarım Değişikliği: 
Başvuru sahibi, asansörde temel sağlık, güvenlik gerekliliklerine veya ürünün kullanımı için belirlenmiş şartlara 
uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, onaylanmış ekipmandaki her değişiklik hakkında ilgili teknik 
dosyayı muhafaza eden KENT GRUP BELGELENDİRME’yi bilgilendirmek zorundadır. 
KENT GRUP BELGELENDİRME değişiklikleri inceler ve AB tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını veya ilave 
inceleme, doğrulama veya testin yapılıp yapılmayacağını başvurana bildirmelidir. Eğer KENT GRUP BELGELENDİRME 
gerekli görürse, ya orijinal AB tip inceleme belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister. 
Adres, Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: 
Üreticiden önce Modül B belgesinde değişiklik yapması istenir. Bunun ardından ürün üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmadığının beyanı alınır ve denetim olmadan belge düzenlenebilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekli 
görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene ve deney 
yapılır. 
 
MODÜL D 

Tasarım Değişikliği: Başvuru sahibi, asansörde temel gereklere veya asansörün kullanımı için belirlenmiş şartlara 
uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, onaylanmış ekipmandaki her değişiklik hakkında ilgili teknik 
dosyayı muhafaza eden KENT GRUP BELGELENDİRMEYİ bilgilendirmek zorundadır. 
Tasarım değişikliği olması durumunda KENT GRUP BELGELENDİRME, öncelikle Modül B belgesinin yeni tasarım için 
alınmasını veya revize edilmesini ister. Belge yenilenene kadar Modül D belgesi askıya alınır. 
Değişikliğin tasarımı değiştirmeyecek bir değişiklik olup olmadığını kararını Modül B belgesini veren Kurum tarafından 
incelenmesini ister. Eğer KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından verilmiş ise, ilgili modül talimatına göre hareket 
edilir. 
Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: Belge sahibi, belge kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, 
kiralayamaz. 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 belge devri 
yapılabilir. 
Ürün ve üretim yerinin, uygulanan imalat yönteminin değişmemesi şartı ile üretim yeri sahibinin değişmesi ve devir 
alan kuruluşun devir aldığı kuruluşa ait tüm borç ve yükümlülüklerini üstlenerek ürün üzerinde kullanılacak olan 
Markaya ait Marka Tescil Belgesini ibraz etmesi halinde yeni belge düzenlenir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından 
gerekli görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene 
ve deney yapılır. 

 
MODÜL E 

Tasarım Değişikliği: Başvuru sahibi, asansörde temel gereklere veya asansörün kullanımı için belirlenmiş şartlara 
uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, onaylanmış ekipmandaki her değişiklik hakkında ilgili teknik 
dosyayı muhafaza eden KENT GRUP BELGELENDİRME’yi bilgilendirmek zorundadır. 
Tasarım değişikliği olması durumunda KENT GRUP BELGELENDİRME, öncelikle Modül B belgesinin yeni tasarım için 
alınmasını veya revize edilmesini ister. Belge yenilenene kadar Modül E belgesi askıya alınır. 
Değişikliğin tasarımı değiştirmeyecek bir değişiklik olup olmadığını kararını Modül B belgesini veren Kurum tarafından 
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incelenmesini ister. Eğer KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından verilmiş ise, ilgili modül talimatına göre hareket 
edilir. 
Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: Belge sahibi, belge kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, 
kiralayamaz. 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 belge devri 
yapılabilir. 
Ürün ve üretim yerinin, uygulanan imalat yönteminin değişmemesi şartı ile üretim yeri sahibinin değişmesi ve devir 
alan kuruluşun devir aldığı kuruluşa ait tüm borç ve yükümlülüklerini üstlenerek ürün üzerinde kullanılacak olan 
Markaya ait Marka Tescil Belgesini ibraz etmesi halinde yeni belge düzenlenir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından 
gerekli görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene 
ve deney yapılır. 
 
MODÜL F Son Muayene 

Tasarım Değişikliği: Başvuru sahibi, asansörde temel sağlık, güvenlik gerekliliklerine veya ürünün kullanımı için 
belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, onaylanmış ekipmandaki her değişiklik 
hakkında ilgili teknik dosyayı muhafaza eden KENT GRUP BELGELENDİRME’ yi bilgilendirmek zorundadır. Piyasa 
gözetimi, müşteri vb kaynaklardan gelen şikayetler neticesinde ürün üzerinde değişiklik yapıldığı saptanır ise ilk olarak 
kullanıcı ve üreticinin yazılı beyanı alınarak, bu değişikliği yapan taraf belirlenir. Değişiklik yapılmış ise belge iptal ed ilir 
ve bu durumdan ilgili Kurum ve kuruluşlar haberdar edilir. 
Adres, Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: 
Üreticiden önce Modül B belgesinde değişiklik yapması istenir. Bunun ardından ürün üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmadığının beyanı alınır ve denetim olmadan belge düzenlenebilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekli 
görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene ve deney 
yapılır. 

 
MODÜL G 

Tasarım Değişikliği: Başvuru sahibi, asansörde temel sağlık, güvenlik gerekliliklerine veya ürünün kullanımı için 
belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, onaylanmış ekipmandaki her değişiklik 
hakkında ilgili teknik dosyayı muhafaza eden KENT GRUP BELGELENDİRME’ yi bilgilendirmek zorundadır. Piyasa 
gözetimi, müşteri vb kaynaklardan gelen şikayetler neticesinde ürün üzerinde değişiklik yapıldığı saptanır ise ilk olarak 
kullanıcı ve üreticinin yazılı beyanı alınarak, bu değişikliği yapan taraf belirlenir. Değişiklik yapılmış ise belge iptal ed ilir 
ve bu durum ilgili Kurum ve kuruluşlara bildirilir. 
Adres Değişikliği: Üreticiden denetim sonrasında ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı beyanı alınır ve 
bunun ardından denetim olmadan belge düzenlenebilir. 
Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: Belge sahibi, belge kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, 
kiralayamaz. 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 olmadığının yazılı beyanı ile belge 
devri yapılabilir. 
Bu beyanın ardından üreticinin değişmesi ve devir alan kuruluşun devir aldığı kuruluşa ait tüm borç ve yükümlülüklerini 
üstlenerek ürün üzerinde kullanılacak olan Markaya ait Marka Tescil Belgesini ibraz etmesi halinde yeni belge 
düzenlenir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekli görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim 
yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene ve deney yapılır. 
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MODÜL H1 

Tasarım Değişikliği 
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan KENT GRUP BELGELENDİRME’ yi 
kalite sistemi ile ilgili olarak yapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir. KENT GRUP 
BELGELENDİRME, yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin gerekleri yerine 
getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığını karar verir. Karar, inceleme sonuçları ve 
gerekçeleri ile birlikte imalatçıya KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından bildirilir. 
Durum, Unvan ve Statü Değişikliği: Belge sahibi, belge kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, 
kiralayamaz. 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 belge devri 
yapılabilir. 
Ürün ve üretim yerinin, uygulanan imalat yönteminin değişmemesi şartı ile üretim yeri sahibinin değişmesi ve devir 
alan kuruluşun devir aldığı kuruluşa ait tüm borç ve yükümlülüklerini üstlenerek ürün üzerinde kullanılacak olan 
Markaya ait Marka Tescil Belgesini ibraz etmesi halinde yeni belge düzenlenir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından 
gerekli görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene 
ve deney yapılır. 
 

4.20.2 Doküman Değişiklikleri 
Firmada uygulanan kalite yönetim sistem dokümantasyon içeriğinde, kalite yönetim sistemini etkileyecek olan önemli 
değişiklikler olması durumunda firma, KENT GRUP BELGELENDİRME ’ye dokümanların değerlendirilmesi için başvuruda 
bulunur. Başvuru ile birlikte değişikliklerin bulunduğu dokümanların bir kopyası KENT GRUP BELGELENDİRME ’ye iletilir. 
Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu, ilgili dokümanları gerçekleştirilen değişikliklerin uyumlaştırılmış 
standartlar ve kalite yönetim sistem standart şartlarına uygunluğunu değerlendirir. Değerlendirme sonucunda eğer 
uyumlaştırılmış standartlar ve kalite yönetim sistem standartlarından sapmalar mevcut ise firmaya bildirilir. Sistemi 
temelden etkileyen değişiklikler tespit edilir ise saha denetimi yapılmasına karar verilir. 
 

4.20.3 Yazım hataları nedeni ile değişiklik 
Basılan ve müşteriye gönderilen belge / raporda imla hatası veya yazım hataları söz konusu ise bu durumda gönderilmiş 
olan rapor ve belge orijinalleri müşteriden geri talep edilerek; revizyon numarası verilmek kaydıyla doğru belge ve rapor 
basımına gidilir ve müşteriye gönderilir. Hatanın kaynaklarını araştırmak üzere konu ile ilgili gerekli düzeltici/önleyici 
faaliyetler başlatılır. 
 

4.20.4 Kısa İhbar Denetimleri 
Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa 
Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu 
programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür 
denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce en fazla 1 gün önce firmaya 
haber verilir ve denetim gerçekleştirilir. 
Ayrıca asansörün birleştirme alanına veya asansör monte edenin binasına beklenmedik denetimler gerçekleştirilebilir. 
Bu denetimler sırasında KENT GRUP BELGELENDİRME, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini 
kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. 
Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Asansör Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu bir önceki 
denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. 
Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Belgelendirme Komitesi kararı ile askıya alınır ve durum firmaya 
yazı ile bildirilir. KENT GRUP BELGELENDİRME, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede 
belirtmiştir. 
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KENT GRUP BELGELENDİRME yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut 
olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder. Konu ile 
ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik şubesine ve piyasa gözetimi ve 
denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili 
organlarına piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar, talep edilmesi halinde değerlendirme 
prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar. 

 
4.21 Taşeronla Çalışma 

KENT GRUP BELGELENDİRME mevcut durumda taşeronla çalışma yapmamaktadır. GN.08 Taşeron Kullanmama 
Beyanı üst yönetim tarafından imzalanmıştır. 

4.22 Dış Kaynaklı Teknik Uzmanların Kullanması 
  KENT GRUP BELGELENDİRME mevcut durumda Dış kaynaklı Teknik Uzman kullanmamaktadır. 
 

4.23 Muayene Faaliyetlerinde Kullanılan Ölçüm Ekipmanlar 
Muayene faaliyetlerinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri PD.11 İZLEME VE 
ÖLÇME CİHAZLARI PROSEDÜRÜ ‘ne göre gerçekleştirilir. Kalibrasyon kanıtları muayene raporunda tanımlanmalıdır. 
Gerçekleştirilecek olan muayene işlemi sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri müşteri ve Teknik Uzman tarafından 
alınmalıdır. 

 
4.24 Asansörlerin Muayeneleri Sırasında Alınacak Önlemler 

Muayene gerçekleştirilmeden önce müşteri tarafından alınan önlemlere ek olarak, denetim ekibi; 
Muayene yapılacak adresteki ilgili kişi/kişiler ile görüşüp asansörün muayene yapılmak üzere devre dışına alındığının 

bilgisini verir. 
Muayene öncesinde “Asansör Muayenesi Yapılmaktadır. Lütfen, Asansörü Kullanmayınız!” şeklindeki levhalar 

asansörün özellikle giriş kat ve en çok kullanılan durak kapılarına asılır. 
Denetim esnasında ise denetlenecek firma yetkilisinin muayene esnasında KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından 
alınan önlemlere benzer önlemleri alıp almadığı gözlemlenir. Bu önlemlerin alınması sağlanır. Gerekli önlemler 
alınamıyorsa denetim durdurulur. 
Asansör Kontrollerinde Uyulması Gereken Kurallar, TL.03 İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ TALİMATI’ nda detaylı olarak 
tanımlanmıştır. 

 
4.25 Faturalandırma 

Adam/gün ücreti: Verilecek olan 1 günlük hizmet için görevlendirilecek denetçi ücretidir. Adam/Gün ücretleri için KENT 
GRUP BELGELENDİRME ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Fatura ödendikten sonra, hazırlanan raporun bir kopyası 
ile birlikte imzalanan sözleşmenin bir nüshası ve düzenlenen belge(varsa) başvuru sahibine posta/kargo gönderilir. 
Uygunluk değerlendirme işlemi; uygunluk değerlendirme hizmetleri faturası ödenmemesi durumunda tamamlanmaz 
ve sözleşmede belirtilen maddelere göre işlem yapılır. 
 
 

4.26 Bildirimler 
Kent Grup Belgelendirme tarafından yetkili bakanlığı bilgilendirme doğrultusunda; 

• Teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç 45 gün içerisinde şartları 
sağlayan personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Bakanlığa iletir. 

• Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü yapısal değişikliği 
en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirir. 

• İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliği en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirir. 
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• Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilgiyi en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara 
bildirir. 

 
Belgelendirme Faaliyetinin Olumlu Sonuçlanması: 
Uygunluk Değerlendirme işlemlerinin sonucunda belgelendirme talep edilmesi durumunda ilgili bakanlık, Komisyon, 
Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlara yazı ile bildirilir. 
 
Belgelendirme Faaliyetinin Olumsuz Sonuçlanması Durumu 
Belgenin verilmemesi için alınan kararlar KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından; Müşteri, Piyasa Gözetim Kuruluşu, 
diğer Onaylanmış Kuruluşlara bildirilir. Ayrıca diğer üye ülkelerin Yetkili Kuruluşlarına bildirilmek üzere Ekonomi 
Bakanlığı’na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazı ile bildirimde bulunulur. 

 
Değişikliklerin bildirimi 
Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde referans alınan; mevzuat, harmonize standart ve rehber 
dokümanlarda olabilecek değişiklikler, belge almış kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Değişiklik dizayn kontrolü 
açısından önemli ise, sertifika maksimum 3 aylığına askıya alınır. Değişiklikler KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından 
onaylandıktan sonra sertifika geçerliliği devam eder. 

 
Akreditasyon Kuruluşlarının Bilgilendirilmesi 

TURKAK’ın tanık olacağı kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden önce KENT GRUP 
BELGELENDİRME; TÜRKAK Denetim ekibine, denetimden en geç 1 hafta öncesine kadar tanık olunacak firma ile ilgili 
doküman ve kayıtları (Firmanın el kitabı; yönetim sistemine ilişkin, varsa ana prosedürleri, varsa bir önceki denetim 
raporları (Aşama 2 denetimi yapılacak ise Aşama 1 denetimine ait kayıtlar; ara denetim ya da yeniden belgelendirme 
denetimi yapılacak ise en son denetime ait denetim raporları gönderilir.), denetim planı ve denetim ekibinin bilgileri, 
denetim süresi hesabına ilişkin kayıtlar ve gerekli görülen diğer kayıtlar) tam olarak teslim eder. 
 

4.27 Müşteri Uyuşmazlık, Şikâyet ve İtirazları 
Müşterinin her türlü alınan karara itiraz hakkı vardır. Bunun yanı sıra her türlü şikayette bulunabilir. Uygunsuzluklar, 
Belgelendirme Kararları, Denetim Ekibi gibi durumlarda yazılı olarak şikayetlerini ve itirazlarını bildirmelidir. 
Müşteriden gelen Uyuşmazlık, şikayet ve itirazların çözümü için PD.07 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü 
uygulanır. 
 

4.28 Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi Veya Kapsamının Daraltılması 

• Bir belge aşağıdaki şartlarda iptal edilebilir, geri çekilebilir, askıya alınabilir veya kısıtlanabilir: Belge bilerek yanıltıcı 
veya uygunsuz reklâmlarla suistimal edilmişse. 

• Kanuni hükümlere veya resmi gereksinimlere artık uymuyorsa. 
• Belgelendirmeye konu olan kalite yönetim sistemi artık ilk değerlendirme kriterleri (standart vb) kapsamında değilse  

yazılı bir istek üzerine 2 ay içinde gözetim denetimi veya  kalite  yönetim  sisteminin  uygunluğunun gözden geçirilmesi 
gerçekleştirilemiyorsa veya tarafların üzerinde anlaştığı zaman içerisinde sapmalar ilgili düzeltici faaliyetlerle 
düzeltilmemişse. 

• İkazlara rağmen müşteri muayene ve belgelendirme kuruluşunun isteklerini karşılamıyorsa.  

• Belge sahibi sözleşme şartlarındaki bir düzeltmeye, yürürlüğe girişinden itibaren 1 ay içinde yazılı olarak itiraz ederse. 

• Belge sahibi ile ilgili iflas işlemleri başlamışsa veya yetersiz kaynaklardan dolayı kendisi hakkındaki işlemler 
durdurulmuşsa. 

• Belge sahibi ticaretten çekilmişse 
• Belgenin verilmesine esas teşkil eden idari/standart gereksinimler veya teknik kurallar değişmişse ve belge sahibi yeni 
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testler yaptırarak ürünün yeni gereksinimleri/kuralları karşıladığını ispat edememişse. 

• Denetimler esnasında uygunsuzluk tespit edilmiş ve bu uygunsuzluklar 3 ay içerisinde giderilememişse. 

 
Bu gibi durumlarda başvuru sahibine alınacak aksiyonlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yazılı olarak bildirilir. 
Uygunluk belgesinin ve ilgili markaların kullanılmasının sona erdirilmesi, geri alınması, askıya alınması ve kısıtlanması 
rapor haline getirilebilir ve/veya yayınlanabilir. KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından istendiği takdirde tüm 
belgelendirme dokümanlarının orijinalleri ve yetkilendirmeler iade edilmelidir. Yapılmış ödemeler iade edilmez. 
Yapılmamış ödemeler ise tam olarak ödenmelidir. 
Askıya alınan belgeler, belgenin askıya alınma sebebi ortadan kalktığında ve bu durum yetkili personel tarafından 
doğrulandığında yeniden yürürlüğe alınabilir. 
 
Bir belgenin askıda kalabileceği maksimum süre 3 aydır. 3 ay içerisinde askıya sebep olan durumlar giderilemezse 3 ayın 
sonunda ilgili belge iptal edilir, müşteri yazılı olarak bilgilendirilir. Belgenin iptal kararı, Belgelendirme Komitesi 
tarafından alınır. İptal edilen firmalar için iptal yazısı hazırlanır. İptal yazısı, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, 
kararının alındığı gün itibari ile en geç 3 gün içinde hazırlanarak firmaya yazılı olarak bildirilir. 
 
Geçersiz kılınan, askıya alınan, iptal edilen veya yeniden değerlendirilen belgeler kayıt altına alınır. 
 
Belgenin iptalini takiben firmanın, KENT GRUP BELGELENDİRME logosunu ve/veya kimlik numarasını ürün etiketleri ve 
kullandığı her türlü materyalden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde KENT GRUP BELGELENDİRME; 
Firmanın belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur, 
Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur. İptal işlemi ile ilgili olarak KENT 
GRUP BELGELENDİRME, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verir. 

Kasıt veya büyük ihmal dışında uygunluk belgesinin verilmemesi, sona erdirilmesi, geri alınması, askıya alınması ve 
kısıtlanmasından dolayı müşterinin uğrayacağı zararlardan KENT GRUP BELGELENDİRME sorumlu değildir. 
 

5. KAYITLAR / İLGİLİ DÖKÜMANLAR / REFERANSLAR 
GN.08 Taşeron Kullanmama Beyanı 
B.FR.08 Başvuruyu Gözden Geçirme Formu 
B.FR.11 Asansör Belgelendirilmesi için Başvuru Şartları Bilgi Formu 
B.FR.12 Asansör Belgelendirme Başvuru Formu 
B.FR.14 Asansör Belgelendirme Teklifi & Sözleşmesi 
B.FR.17 Asansör Belgelendirme Denetim Planı 
B.FR.19 Müşteri Uygunsuzluk Bildirim Formu 
B.FR.20 Müşteri Uygunsuzluk Takip Formu 
B.FR.21 Denetim Süresi Hesaplama Formu 
B.FR.22 Denetim Heyeti Atama ve Taahhüt Formu 
B.FR.23 Denetim Heyeti Bilgi Formu 
B.FR.24 2014_33_AB Asansör Yönetmeliği Sertifika Hazırlama Formu 
B.FR.26 Müşteri Memnuniyeti Anket Formu 
B.FR.36 Belgelendirme Denetimi Açılış ve Kapanış Toplantısı Formu 
B.FR.37 Belgelendirme Karar Formu 
B.FR.39 Asansör Varyant Kodlama Formu 
B.FR.40 Tip Varyasyonları Uygulama Formu 
B.TL.02 Asansör Teknik Dosya İnceleme Talimatı 
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B.TL.03 Asansör Yönetmeliği Muayene ve Deney Talimatı 
B.TL.10 CE ve OK Kimlik Numarası Kullanma Talimatı 
B.TL.11 Akreditasyon Markası ve Sertifika Kullanım Talimatı 
B.TL.13 Denetim Heyeti Atama Talimatı 
B.TL.16 Asansör Risk Analizi Talimatı 
TL.03 İş ve Çevre Güvenliği Talimatı 
B.LS.03 Belgelendirme Başvuru Listesi 
B.LS.05 Belge Takip Listesi 
B.LS.06 Gözden Geçirme Soru Listesi 
B.LS.08 Denetim Adam Gün Hesaplama Listesi 
B.LS.11 Asansör Yönetmeliği Denetim ve Kontrol Listesi (Elektrikli Asansör) 
B.LS.12 Asansör Yönetmeliği Denetim ve Kontrol Listesi (Hidrolik Asansör) 
B.LS.13 Asansör Yönetmeliği EK-1 Denetim ve Kontrol Listesi (Elektrikli Asansör) 
B.LS.14 Asansör Yönetmeliği EK-1 Denetim ve Kontrol Listesi (Hidrolik Asansör) 
B.LS.15 Kalite Yönetim Sistemi Sorgulama Kontrol Listesi 
B.RP.01 Asansör Yönetmeliği Muayene Raporu 
B.RP.08 Kalite Yönetim Sistemi Sorgulama Raporu 
B.S.01 Asansörün AB Tip İncelemesi (Modül B) 
B.S.02 Asansörün Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G) 
B.S.03 Asansörün Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) 
B.S.04 Asansörün Son Muayenesi 
B.S.05 Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) 
B.S.06 Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1) 
B.S.07 Asansör İçin AB Tasarım İnceleme Belgesi 
PD.07 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü 
PD.11 İzleme ve Ölçme Cihazları Prosedürü 
MD1 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management SystemOperated by a Multi-
Site Organization 
MD2 IAF MandatoryDocument for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems 
MD5 Determınatıon of Audıt Tıme of Qualıty, Envıronmental,And Occupatıonal Health & Safety Management 
Systems 

 
6. REVİZYONLAR 

 

Bölüm No Rev. No Revizyon Tarihi Açıklama 

- 01 19.08.2021 Denetim öncesi genel düzeltme ve kontrol yapıldı. 

Tüm Bölümler 02 01.11.2021 Denetim öncesi tüm bölümlerde genel düzeltme ve eklemeler yapıldı. 

    

 


