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1. AMAÇ 
Bu prosedürün amacı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ile EA 2-17 Rehberine gore KENT GRUP 
BELGELENDİRME’ nin ISO 17065 standardına göre Modül B (Ek-IV-b AB), D (Ek-XII), E (Ek-X), H1 (Ek-XI), G (Ek-
VIII) ve Son Muayene (Ek-V) Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinde Onaylanmış Kuruluş ile ilgili genel 
faaliyetleri açıklamaktır. 

2. İLGİLİ STANDARTLAR VE REHBER DOKÜMANLAR 

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar 

EA 2/17 Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı 

R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi 

R50.04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber 

3. İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 

4. SORUMLULAR  
Bu prosedürün yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Uzman ve 
Kalite Sistem Sorumlusu sorumludur. 

Belgelendirme Müdürü; Ürün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin üst yönetim adına koordinasyonunun 
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 uygun olarak gerçekleştirmek ve zamanında raporlamaktan sorumludur.  

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

5. İLGİLİ İÇ DOKÜMANLAR  

B.PR.01 Asansör Belgelendirme Prosedürü 

B.PR.02 Asansör Uygunluk Değerlendirme Prosedürü 

B.PR.04 Ölçü Cihazı ve KKD Yönetimi Prosedürü 

B.TL.04 Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Ek IV-b Modül B) Talimatı 

B.TL.05 Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Ek-VIII Modül G) Talimatı 

B.TL.06 Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Ek-X Modül E) Talimatı 

B.TL.07 Asansörlerin Son Muayenesi (Ek-V) Talimatı  

B.TL.08 Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Ek-XII Modül D) Talimatı 

B.TL.09 Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Ek-XI Modül H1) Talimatı   

B.FR.06 Ölçü Cihazı/Bakım/Kalibrasyon/Doğrulama Formu 

B.FR.12 Asansör Belgelendirme Başvuru Formu 

B.FR.14 Asansör Belgelendirme Teklif / Sözleşmesi    
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6. TANIMLAR  
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: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ifade eder. 

AB: Avrupa Birliğini ifade eder. 

Komisyon: Avrupa Komisyonunu ifade eder. 

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu ifade eder. 

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body (NB)): Asansör uygunluk değerlendirme yapmak amacı ile Akredite edilen 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’ nu ifade eder. 

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, 

Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık 
ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci, 

Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine 
istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını, 

Uygunluk değerlendirme kuruluşu (Notified Body): Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak 
üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu, 

Denetim Ekibi: Ürün belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak, kuruluşların Teknik dosyalarını ve/veya Üretim 
süreçlerini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, Personel Yetkilendirme Matrisinden 
seçilen, KENT GRUP BELGELENDİRME çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak oluşturulan 
ve denetimin tipine göre Baş denetçi, Denetçi veya teknik uzmanlardan oluşabilecek tekil ve çoğul kişi.  

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

7.1. BAŞVURU VE SÖZLEŞME AŞAMALARINDA ALINACAK TAAHHÜTLER 

İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için KENT GRUP BELGELENDİRME’ ye başvurur. Asansör uygunluk 
değerlendirme başvurularında B.FR.12 Asansör Belgelendirme Başvuru Formu ile aşağıdaki taahhütler 
imalatçıdan alınır: 

✓ İmalatçının, onaylanan kalite sisteminin gereklerini yerine getirme taahhüdü,  

✓ Aynı Asansör veya Makinede başka bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapılmadığına dair yazılı beyan,  

✓ Onaylanan kalite sisteminin eksiksiz ve etkili olarak sürdürüleceğine dair imalatçı taahhüdü,  

✓ Aynı Asansör veya Makinede hakkında başka bir onaylanmış kuruluş tarafından bir belgesi var ise belgeyi 
aldığı NB, belgelendirme tarihi, gözetim denetimleri hakkında bilgi, geçmiş denetim sonuçlarını KENT 
GRUP BELGELENDİRME’ ye temin edeceğine/paylaşacağına dair taahhütname.  

✓ Modül H1 belgelendirme taleplerinde; mühendislerin TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası kayıtları, son SGK kayıtları (Giriş bildirgesi ya da prim bildirgesi) müşteriden 
talep edilir. 

B.FR.14 Asansör Belgelendirme Teklif / Sözleşmesi ile aşağıdaki taahhütler imalatçıdan alınır: 

✓ Onaylanmış Kuruluş KENT GRUP BELGELENDİRME imalatçıya habersiz ziyaretler yapabilir. Bu ziyaretlerde 
gerekli görür ise, kalite sisteminin iyi işlediğini denetlemek için testler yapabilir veya yaptırabilir. 
İmalatçıya bir denetim raporu ile eğer yapılmışsa test raporu verilir. 

✓ TURKAK, imalatçıya, ithalatçıya veya asansör monte edene, haberli ve habersiz ziyaretler yapabileceğini 
kabul eder. Yapılan faaliyeti yerinde kontrol edebilir. 

7.2. ONAYLANMIŞ KURULUŞ DEĞİŞİMİ 

İmalatçı; EA 2/17 zorunlu dokümanına göre 2 nedenle Onaylanmış Kuruluşunu değiştirebilir. Bunlardan biri 
gönüllü olarak NB faaliyetlerini sürdürürken imalatçının NB’yi değiştirme isteğidir. İkincisi ise Onaylanmış 
Kuruluşun faaliyet yetkisinin Onaylayan Yetkili Merci tarafından alınması veya Onaylanmış Kuruluşun 
Faaliyetlerini sürdürmekten vazgeçmesi sonucu zorunlu değişim isteğidir. Şöyle ki; 

7.2.1. GÖNÜLLÜ DEĞİŞİM: KENT GRUP BELGELENDİRME aldığı Asansör Ürün Belgelendirme başvurularında 
mevcut ürüne ait bir başka onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulmadığının taahhüdü ile birlikte, bu ürün 
başka bir NB tarafından belgelendirme işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi almaktadır. İmalatçı eski 
NB’si ile yaptığı belgelendirme çevrim süresini imzaladığı sözleşme süresince sürdürmelidir. Çevrim süresi 
sonunda NB’yi değiştirmek isteyen imalatçı eski NB’den gerekli evrakları (Test Raporları, Denetim raporları, 
uygunsuzluklar ve düzeltici önleyici faaliyetleri vb.) temin etmelidir.  

Belgelendirme çevrimi süresi içerisinde transfer için belgelendirme süreci tamamlanmamış bir Başvuru 
alındığında bir üst paragrafta belirtilen dokümanlar başvuruda alınır ve gözetim denetimi prosedürü uygulanır.  

AB Tasarım - Tip İnceleme Sürecinde belge süresi dolmamış ve bütün denetim evrakları da temin ediliyor ise 
sözleşme süresince/belgelendirme döngüsü süresinde yeni NB ye gerek duyulmaz. Denetim yeni NB tarafından 
belgelendirme döngüsü sonunda gerçekleştirilir. Ancak temin edilen dokümanlarda şüpheli bir durum söz 
konusu ise yeni bir belgelendirme denetimi gerekli olabilir. Böyle bir durumda da gözetim denetimi benzeri bir 
transfer denetimi yapılır.  Aynı şekilde Kalite Yönetim Sistemi denetimleri de belirlenen aralıklar içerisinde 
gerçekleştirilmedi ise yeni NB tarafından ivedilikle gerçekleştirilir. Gönüllü Değişimlerde aşağıdakiler 
sağlanmalıdır:  

➢ Mevcut sertifikanın geçerlilik tarihi, sertifika numarası ile mevcut sertifikanın bir kopyası, 

➢ Üretici yeni NB ye bu ürünlerin tamamlanma ve piyasaya çıkış tarihini bildirmelidir, 
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➢ Yeni NB’ nin verdiği sertifikayı imalatçı eski NB’ ye bildirmelidir, 

➢ Yeni NB eski NB’ den ihtiyacı olan bilgiyi temin edebilmeli (Test Raporları, Denetim raporları, 
uygunsuzluklar ve düzeltici önleyici faaliyetleri, ihtiyaç duyduğu teknik bilgi vb.) 

➢ Etiketlemede eski NB nin NB Numarasını piyasadaki ürünlerinde en fazla 6 ay süre ile kullanabilir 
(Gerekçelerini sunduğunda eski NB bu süreyi uzatabilir) 

➢ Yeni NB tüm Uygunluk Değerlendirme görevlerini/sorumluluğunu üzerine alır, 

➢ Yeni NB Kalite Sistemi ve Gözetim Denetimlerini yapmakla sorumludur. 

➢ Eski NB’ nin verdiği belgelerin mülkiyeti eski NB ye aittir. 

➢ Eski NB ye ait ücret ödeme bilgileri veya borçlar imalatçının sorumluluğundadır. 

➢ Ürün üzerindeki CE işaretleme ve parti numaralarındaki değişiklikler imalatçı tarafından dokümante 
edilmelidir. 

➢ İmalatçı, eski NB ile sözleşmesini sonlandırdığına dair bir yazıyı temin etmelidir. 

7.2.2. ZORUNLU DEĞİŞİM: Onaylanmış Kuruluşun faaliyetleri Onaylayan Kuruluş tarafından kısmen veya 
tamamen geri çekilmiş olabilir ya da NB faaliyetlerini sürdürmeyi sonlandırabilir. Bu gibi durumlarda NB ilgili 
Onaylayan Merci’ yi 15 gün içerisinde bilgilendirmelidir. Bu nedenlerden hangisi olursa olsun NB bu tarihten 
sonraki gözetim denetimlerini gerçekleştiremez. 

Blue Guide 6.2.2 ye göre faaliyetlerini sonlandıran NB’ nin mevcut belgelerinin etkilenmemesi yetkili otoritenin 
vereceği karara bağlıdır. Mevcut belgeli ürünler bir sonraki gözetim denetimine kadar geçerli durumdadır. 
Şayet NB nin usulsüz belgelendirmeden dolayı yetkisi alındı ise mevcut belgeli ürünlerin piyasaya arz 
edilmesine bağlı risk nedeni ile yetkili otorite NB’ nin verdiği geçerliliği devam eden belgeleri iptal edebilir.  

Yetkili otorite, imalatçıları bir başka NB’ ye geçiş için yönlendirme yapmak durumundadır. Mevcut belgelerinin 
ne kadar süre ile geçerli olduğunu açıklamalıdır. 

Şayet NB ticari olarak durumunun iyi olmadığı fark ettiğinde fesih öncesi müşterilerini gönüllü NB değişimine 
yönlendirmelidir. Bu şekilde gözetim denetimi zamanı müşterilerini diğer NB’ ye geçişe teşvik edebilir. Bu gibi 
durumlarda mevcut müşterilerinin Uygunluk Değerlendirme süreçlerine ait dokümanları yeni NB’ ye bildirmek 
durumundadır. 

7.3. BİLDİRİMLER 

KENT GRUP BELGELENDİRME’ nin tarafları ile olan ilişkilerden doğan konuların ilgili taraflara ne şekilde 
bildirileceği açıklanmıştır. Aşağıdaki bildirim konularını gerçekleştirmek Belgelendirme Müdürü veya vekaleten 
Teknik Düzenleme Sorumlusu’ na aittir. 

7.3.1. DIŞ OTORİTENİN BİLGİ İSTEMESİ: Başka bir yetkili otorite tarafından bilgi istenildiği durumda bilgi 
verilmeden önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına mail yolu ile konu bildirilir. Bildirim sonrası aksi belirtilmediği 
sürece Dış Otoriteye bilgi aktarımı yapılabilir. 

7.3.2. BELGENİN DÜZENLENMESİ VEYA ONAY KARARININ REDDEDİLMESİ, KISITLANMASI, ASKIYA ALINMASI 
VEYA İPTAL EDİLMESİ DURUMU: KENT GRUP BELGELENDİRME bir belgenin reddedilmesi, kısıtlanması, askıya 
alınması ve iptal edilmesi durumlarında ONTEK sistemi üzerinden belge durumunu günceller.  

7.3.3. TRANSFER BELGE BİLDİRİMİ: CE Markalama Belgelendirmesi yapılmış bir ürünün transfer edilmesi süreci 
ve bildirime konu taraflar B.PR.01 Asansör Belgelendirme Prosedürü’ nde açıklanmıştır. 

7.3.4. KRİTİK PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİMİ: Asansör Ürün Belgelendirme Sürecine etki eden personel 
ile KENT GRUP BELGELENDİRME yönetimine, yapısal ve iletişim bilgilerine ait değişikliklerde (Genel Müdür, 



 

ASANSÖR ONAYLANMIŞ KURULUŞ 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ  

Doküman No  B.PR.03 

Yürürlük Tarihi 01.12.2020 

Revizyon Tarihi  01.11.2021 

Revizyon No  01 

Sayfa No 5 / 6 

 

HAZIRLAYANLAR ONAYLAYAN 

Teknik Düzenleme Sorumlusu 

Barış KALIÇ 

Genel Müdür 

Kamil KARİP 

Orijinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır. 

Belgelendirme Müdürü, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Uzmanlar vb.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
15 gün içerisinde yazı ile bildirim ONTEK üzerinden gerçekleştirilir. 

7.3.5. TOPLANTI SONUÇLARININ BİLDİRİMİ: Onaylanmış Kuruluş Toplantılarına katılım KENT GRUP 
BELGELENDİRME Personelleri tarafından sağlanacaktır. Katılım yapan personel toplantı sonrası görüşülen 
konuları, toplantının detaylarını Asansör Ürün Belgelendirme Teknik Düzenleme Sorumlusuna ve Teknik 
Uzmanlarına Bilgi Paylaşımı Eğitimi şeklinde toplantı sonrası 15 iş günü içerisinde sunum yapmak suretiyle 
toplantı değerlendirmelerini bildirecektir. 

7.3.6. DENETİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME: KENT GRUP BELGELENDİRME’ nin yaptığı denetim sonucunda 
uygun olmadığı için belgelendirilemeyen ve başvuru gözden geçirme esnasında başvurusu herhangi bir nedenle 
reddedilen müşteriler 15 iş günü içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ONTEK sistemi genel talepler 
modülü üzerinden bildirilir. Ürüne ilişkin gelen tüm şikayetleri Müşteri KENT GRUP BELGELENDİRME’ ye yazılı 
olarak bildirmelidir. Bildirim sonrası KENT GRUP BELGELENDİRME en fazla 2 iş günü içerisinde konuyu Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına bildirecektir. 

7.3.7. KENT GRUP BELGELENDİRME belgelendirme başvurusu kabul edilmeyen, belgelendirme denetimi yapılıp 
belgelendirme kararı alınmayan, reddedilen, daraltılan, askıya alınan, geri çekilen belgeleri ya da 
belgelendirilen kuruluşlar hakkında elde ettiği herhangi bir olumsuz bilgiyi oluşturulan mail listesi ile diğer 
Onaylanmış Kuruluşlara bildirir.  

Olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin gerekli bilgiyi, aynı tipteki asansörler veya asansör 
güvenlik aksamlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, bu Yönetmelik kapsamında 
görevlendirilmiş olan diğer onaylanmış kuruluşlara sağlar. Ayrıca; 

➢ Görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu,  

➢ Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebini, 

➢ Talep üzerine, bildirildiği kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi 
faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir.  

7.4. ÖLÇÜ ALETLERİ KULLANIMI 

Denetimde kullanılacak ölçü aletlerinin listesi B.FR.06 Ölçü Cihazı/Bakım/Kalibrasyon/Doğrulama Formu’ 
nda verilmiş olup kullanımı ile ilgili talimatlar oluşturulmuş uygulaması sağlanmaktadır. Bu cihazlar;  

➢ Kumpas, 

➢ Şerit metre 

➢ Pens ampermetre 

➢ Lüksmetre 

➢ İzolasyon Megeri 

➢ Takometre 

➢ Kuvvetölçer 

➢ Kaçak Akım Ölçme Cihazı 

➢ Manometre (0-100 bar) 

➢ Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı 

➢ Kuvvet ve Ağırlık Ölçer 

Denetim sırasında, teknik dosyada verilen ölçülerin (kuvvet, ses, uzunluk, devir hızı, basınç, elektriksel ölçümler 
vb.) doğruluğu teyit edilerek kayıtları raporda belirtilir.  
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Orijinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır. 

KENT GRUP BELGELENDİRME denetçileri Asansör direktifine göre yapılan denetimlerde denetimi yaptığı 
firmaya ait ölçü aletlerini de kullanabilir ancak kullanmadan önce cihaza ait kalibrasyon sertifikalarını kontrol 
etmesi ve hata/sapma değerlerini bilmesi zorunludur. 

7.5. KENT GRUP BELGELENDİRME İLE DİĞER ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM 

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer), Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR) ve CIRCABC ve NB-Net 
(Notified Bodies Network, NB-L, NB-MA)’e olan üyelikler ile KENT GRUP BELGELENDİRME diğer Onaylanmış 
Kuruluşlar ile iletişim halinde olup ilgili dernek ve kuruluşların toplantılarına katılımı düzenli olarak sağlar. Altı 
ayda bir kez düzenlenen Onaylanmış Kuruluş yatay grup toplantılarına katılımın düzenli olarak takibi Yönetim 
Temsilcisi tarafından yapılmakta ve katılımın gerçekleşmesi sağlanmaktadır.  

Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya 
kuruluşunun uygunluk değerlendirme işlemlerinde görev alan personelinin bu faaliyete katılmasını sağlar. 
KENT GRUP BELGELENDİRME, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak 
kullanır. Herhangi bir başvurunun reddi söz konusu olduğunda, KENT GRUP BELGELENDİRME diğer Onaylanmış 
Kuruluşları bilgilendirir. 

7.6. ONAYLANMIŞ KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde 
mevzuata uygun olarak yürütülür. KENT GRUP BELGELENDİRME, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet 
gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim 
sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda KENT GRUP BELGELENDİRME 
bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu için öngörülen zorluk 
derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır. 

KENT GRUP BELGELENDİRME, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerinin veya uyumlaştırılmış 
standart ve/veya bu standartlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların veya diğer teknik özelliklerin 
asansör monte eden veya imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, asansör monte 
edenden veya imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar asansör 
monte edene veya imalatçıya belge düzenlemez. 

KENT GRUP BELGELENDİRME, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, 
asansörün veya asansör güvenlik aksamının ilgili gerekleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, asansör 
monte eden veya imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin alınmasını ister ve gereken hallerde 
belgesini veya onay kararını, askıya alır veya iptal eder.  

KENT GRUP BELGELENDİRME, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi 
göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.  
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