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Bu doküman, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının onaylanmış kuruluş olma amaçlı 
akreditasyonu için EA üyelerinin kararlaştırdıkları politikayı ortaya koyar. 
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1. KAPSAM 

Bu doküman, Birlik Uyumlaştırma Mevzuatı kapsamında faaliyet göstermek üzere Onaylanmış 
Kuruluş olmak için Yetkilendirici Otoriteler (Yetkili Kuruluş) tarafından onaylanmasına esas 
olarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Ulusal Akreditasyon Kuruluşu tarafından 
akreditasyonu için EA tarafından kararlaştırılan politikayı içerir.1 

Bu doküman “Üyeler için prosedür dokümanı”dır ve zorunlu statüdedir. Yetkilendirici Otoritenin 
farklı gereklilikleri resmi olarak belirlediği ve yayımladığı haller dışında, Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşlarını (UDK’lar) onaylanmış kuruluş olma amaçları için değerlendiren 
ve akredite eden tüm Ulusal Akreditasyon Kuruluşları (UAK’lar) için geçerlidir. 

Onaylanmış Kuruluş olmak için başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını akredite 
ederken Ulusal Akreditasyon Kuruluşu tarafından kullanılması gereken gereklilikleri belirler. 

Not 1 Bu dokümanda, "Onaylanmış Kuruluş” (OK) tabiri, Onaylanmış Kuruluş olmak için 
başvuran veya onaylanmış olan tüm Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK’lar) için 
kullanılır. 

Not 2 Bu dokümanda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır: 

UDK Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 

OK Onaylanmış Kuruluş 

UAK Ulusal Akreditasyon Kuruluşu 

NA Yetkilendirici Otorite  

UHL Birlik Uyumlaştırma Mevzuatı 

HS Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının faaliyetleri için gereklilikleri içeren 
Uyumlaştırılmış Standart 

NLF Yeni Yasal Çerçeve 

 

  

                                                
1 Bakınız: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm 
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2. GENEL HÜKÜMLER 

768/2008 (AT) sayılı Karar’ın hükümlerine göre hazırlanmış UHL çerçevesinde UDK’ların 
onaylanmasını destekleyen bir araç olarak kullanıldığında, akreditasyonun temel amacı, 
aşağıdaki hususlarda NA’ya güven vermektir: 

1) Onaylanmış Kuruluş’un onaylanmış olduğu görevleri yerine getirmede yetkinliği, 
tarafsızlığı ve tutarlı performansı; 

2) Onaylanmış Kuruluş’un her Birlik Uyumlaştırma Mevzuatı tarafından konulan 
gereklilikleri karşılaması. 

2.1. Onaylanmış Kuruluş’un yetkinliği, tarafsızlığı ve tutarlı 
performansı 

(AT) 765/2008 sayılı Regülasyon’da akreditasyon “bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun 
uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen gereklilikleri ve uygulanabilir olduğunda, özel bir 
uygunluk değerlendirme faaliyetini gerçekleştirmek için ilgili sektörel programlarda 
belirlenenler dahil olmak üzere, diğer ek gereklilikleri karşıladığının, bir ulusal akreditasyon 
kuruluşu tarafından onaylanması” olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle UAK’lar, akreditasyonun onaylama esası olarak kullanıldığı durumlarda, 
değerlendirme için Uyumlaştırılmış Standartları (HS) kullanmak zorundadır. 

Ancak, (AT) 768/2008 sayılı Karar’da tanımlanan modüllerde açıklanan uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri, Uyumlaştırılmış Standartların her birinin bir modül için kullanılmasını 
kısıtlamaz çünkü uygunluk değerlendirme faaliyetleri, HS’deki tanımlamalara tam uyacak 
biçimde tanımlanmamıştır. 

Bunun anlamı, her modül için, OK’nin akreditasyonu için farklı standartlar kullanılabileceği; 
ancak bazılarının “ek gereklilikler” ile takviye edilmesinin gerektiğidir. Bu bakımdan UAK’lar, 
OK’nin gerekliliklerini yerine getirdiğini ilan etmekten sorumlu olan kuruluşlar olarak, UDK’nın 
hangi uygunluk değerlendirme faaliyetleri için akreditasyon başvurusu yaptığını dikkate alarak, 
akreditasyonda kullanılması uygun olan standartları tespit etmekten sorumludur. UAK 
tarafından verilen akreditasyonun onaylanmış kuruluş olma amaçları için uygun olup 
olmadığına karar vermek ulusal otoritelerin sorumluluğundadır. 

EA, UAK’ların her modül için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları’nı ve yetkinliklerini 
değerlendirmede kullanabileceği Uyumlaştırılmış Standartları (bu dokümanda Bölüm 3.1’deki 
Tablo 1’e bakınız), ve bu Uyumlaştırılmış Standartlar arasında tercih edilen standardı 
belirleyen bir tablo (EA tarafından belirlenen – Bölüm 3.1’de Tablo 2) oluşturmuştur. Tablo 1, 
her modül kapsamında faaliyet gösteren OK’lerin yetkinlik ve performansının uygun biçimde 
değerlendirilmesi için standardı desteklemek üzere gerek duyulan ilave gereklilikleri de 
içermektedir (diğer Uyumlaştırılmış Standartlardan da alınmış olan). 

2.2. Onaylanmış Kuruluş’un her Birlik Uyumlaştırma Mevzuatı 
tarafından konulan gereklilikleri karşılaması 

OK’ler tarafından karşılanacak özel gereklilikler her Birlik Uyumlaştırma Mevzuatında belirlenir. 

Onaylanmış Kuruluşlar akredite edilmek için UAK’lar tarafından aşağıdakiler kullanılarak 
değerlendirilmelidir: 

1) Talep edilen modül için geçerli olan, bu dokümanda Bölüm 3.1’deki Tabloda tanımlanan 
bir Uyumlaştırılmış Standart; ve 

2) İlgili Birlik Uyumlaştırma Mevzuatında belirtilen, Onaylanmış Kuruluşlar için 
gereklilikler. 

mailto:lab@turkak.org.tr


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

Kasım 2016 rev03 6 / 27 
Bu doküman EA  (European co-operation for Accreditation) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman 
paydaşlarla paylaşılmak amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya 
editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve EA’nın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA 
dokümanı dikkate alınmalıdır. Tespit edilen hataları lütfen lab@turkak.org.tr ’ye bildiriniz. 

 
 

Akreditasyon sertifikası yalnız referans olarak kullanılan Uyumlaştırılmış Standarda atıf yapar 
ve belirli bir kapsam için verilir (kapsamın ifadesine ilişkin bilgilendirme amaçlı referans için Ek 
A’ya bakınız). 

Bu doküman yalnızca, akreditasyonun Ulusal Yetkilendirici Otoriteler tarafından onaylanma 
kararını desteklemek üzere kullanıldığı durumlardaki akreditasyon faaliyetleri için geçerlidir. 
Akreditasyon Kuruluşu, Yetkilendirici Otoritenin sorumluluğunu üstlenmez. Akreditasyon ve 
onaylamanın, birbirinden ayrı olarak uygulanan iki ayrı faaliyet olduğu kabul edilmektedir. 

3. YETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİNDE HER MODÜL İÇİN 
UAK’LAR TARAFINDAN KULLANILACAK EK GEREKLİLİKLER DE 
DÂHİL EDİLMİŞ UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR  

Bölüm 3.1’deki Tablolar, belirli bir modül için OK’lerin yetkinliğinin değerlendirilmesinde teknik 
olarak geçerli Uyumlaştırılmış Standartları belirlemektedir. 

EA, her modül için tercih edilen uygunluk değerlendirme standartlarını da belirlemiştir (Bölüm 
3.1’de Tablo 2 ve 3’te belirlenmiş); bu liste, modülün teknik ve süreç gerekliliklerine bağlı olarak 
her durum için en uygun kabul edilen tercih edilen standarda dayanarak geliştirilmiştir. Burada 
amaç, tercih edilen standardın, yeni mevzuat geliştirilirken kanun koyucular için rehber 
doküman olarak kullanılması ve onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyonda uzlaşı 
yaklaşımını yansıtmasıdır. 

Tercih edilen standardın kullanılması teşvik edilmeli ve mümkün olduğu hallerde AK’ler, 
onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyonda tercih edilen standardı esas almalıdır. 
Onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon için tercih edilen standardın kullanılmadığı 
durumlar gerekçelendirilmelidir. 

Bölüm 3.1’deki Tablo 1 buradan itibaren birden çok AB üye devletinde bir ölçüye kadar mevcut 
uygulamaya dayanmaktadır. Tablo, Mavi Rehber’in (Blue Guide) “Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşlarının yetkinliğini değerlendirmek için Uyumlaştırılmış Standartların kullanılması” 
başlıklı Eki’ndeki tabloda parantez içindeki faaliyetleri ayrıntılı olarak açıklamakta; UDK’ların 
yetkinliğinin değerlendirilmesi için ilave gereklilikleri ve prosedürleri her HS için belirtmektedir. 

Münferit Birlik Uyumlaştırma Mevzuatı, uygunluk değerlendirme faaliyetleri bakımından 
belirlenen modüllerden (768/2008 (AT) sayılı Karar’da tanımlanan) farklı ise, bu tablo EA 
tarafından yorumlanabilir veya değiştirilebilir. 

Not: EA, bu tabloyu hazırlamak için, Mavi Rehber veya SOGS dokümanı N612 EN’in yanı sıra 
N460 dokümanında CEN/CENELEC TC1 tarafından yapılmış karşılaştırmalar gibi Avrupa 
Komisyonu önerilerini dikkate almıştır. 

Bir OK’nin uygun HS’lerden herhangi birisi için akredite edilmesine izin verilmesi veya 
akreditasyonun bunlardan biri veya birkaçı ile sınırlandırılması, tercihen UAK ile yakın işbirliği 
içinde, Ulusal Yetkilendirici Otoritelerin görevidir.  

Akreditasyon sürecinde yetkinliğin değerlendirilmesi daima, OK’nin modülde tanımlanan 
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini teknik olarak yetkin biçimde yerine getirme kapasitesinin 
teknik değerlendirmesini içerir.  

UAK, bu değerlendirme sonucunun (“teknik yetkinlik” düzeyi bakımından), referans olarak 
kullanılan standarda bakılmaksızın aynı olmasını sağlamak zorundadır, çünkü UDK’nın belirli 
bir modülde tanımlanan faaliyetleri yerine getirme yetkinliği, değerlendirme için seçilen HS’ye 
bağlı olmamalıdır; sadece OK’nin bu yetkinliği gösterme biçimi, standarda bağlı olarak farklı 
olur (bakınız Ek B). 

Bu doküman, (AT) 768/2008 sayılı Karar ile uyumlu olan standart Yeni Yaklaşım Modeli’ni 
izleyen AB direktifleri ve regülasyonları için geçerlidir. 
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Bu doküman ayrıca, standart Yeni Yaklaşım Modeli’ni izlemeyen (örneğin,  Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği kapsamındaki sistemler veya (AT) 713/2010 sayılı Demiryolu Karşılıklı 
İşletilebilirlik Direktifi için modüller) veya (AT) 768/2008 sayılı Karar ile uyumlu olmayan UHL 
için de kullanılmalıdır. Böyle durumlarda, Tablo 3’ün kullanılması için ilave rehberliğe ihtiyaç 
duyulabilir. 

3.1. Onaylanmış Kuruluşların Akreditasyonu için Uygun Olan 
Uyumlaştırılmış Standartlar  

Her durumda, Uyumlaştırılmış Standartlar eksiksiz olarak kullanılmak zorundadır; diğer bir 
deyişle, UDK’lar, UDK’nın değerlendirilmesinde esas olan Uyumlaştırılmış Standardın tüm 
gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Seçilen standarttan gereklilikler çıkarılamaz; ancak 
nesnel olarak gösterilebiliyorsa, bir gerekliliğin uygun olmadığı açıklanabilir. 

Tablo 1 – Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyon için Uygun Olan Uygunluk 
Değerlendirme Standartları  

Modül Tanım EN/ISO 
/IEC 

17065 

EN/ISO/ 
IEC 

17020 

EN/ISO/ 
IEC 

17021 

EN/ISO 
/IEC 

17025 

A İç üretim kontrolü U.D. U.D. U.D. U.D. 

A1 İç üretim kontrolü artı 
denetimli ürün testi 

1+ t 1+ t  1 + cd 

A2 İç üretim kontrolü artı rastgele 
aralıklarla denetimli ürün 
kontrolü 

1 +t 1 +t  1 + cd 

B AT tip incelemesi 1+ t + pk 1+ t  1 + cd 

C İç üretim kontrolüne dayalı tipe 
uygunluk 

U.D. U.D. U.D. U.D. 

C1 İç üretim kontrolü artı 
denetimli ürün testine dayalı 
tipe uygunluk 

1+ t + pk 1+ t  1 + cd 

C2 İç üretim kontrolü artı rastgele 
aralıklarla denetimli ürün 
kontrolüne dayalı tipe 
uygunluk 

1+ t + pk 1+ t  1 + cd 

D Üretim süreci kalite 
güvencesine dayalı tipe 
uygunluk 

1 + qa 1 + qa 1 + pk  

D1 Üretim süreci kalite güvencesi 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

E Ürün kalite güvencesine dayalı 
tipe uygunluk 

1 + qa 1 + qa 1 + pk  

E1 Nihai ürün muayene ve testi 
kalite güvencesi 

1+ qa 1+ qa 1 + pk  

F Ürün doğrulamaya dayalı tipe 
uygunluk 

1 + t + pk 1 + t  1+ cd 

F1 Ürün doğrulamaya dayalı 
uygunluk 

1 + t + pk 1 + t  1+ cd 

G Birim doğrulamaya dayalı 
uygunluk 

1 + t + pk 1 + t  1 + cd 

H Tam kalite güvenceye dayalı 
uygunluk 

1 + qa 1 +qa 1 + pk  

mailto:lab@turkak.org.tr


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

Kasım 2016 rev03 8 / 27 
Bu doküman EA  (European co-operation for Accreditation) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman 
paydaşlarla paylaşılmak amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya 
editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve EA’nın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA 
dokümanı dikkate alınmalıdır. Tespit edilen hataları lütfen lab@turkak.org.tr ’ye bildiriniz. 

 
 

H1 Tam kalite güvence artı 
tasarım muayenesine dayalı 
uygunluk 

1+qa 1+qa 1 + pk  

Açıklamalar 

1 Akreditasyon için kullanılması mümkün olan Uyumlaştırılmış Standartlar. 

+ OK’yi değerlendirmek için duruma uygun olarak kullanılan diğer ilgili 
Uyumlaştırılmış Standartların ek uygulanabilir gereklilikleri. 

t Test gerekiyorsa EN ISO/IEC 17025’in ek uygulanabilir gereklilikleri. Bu 
amaçla, EN ISO/IEC 17025 Madde 5’in uygulanabilir gerekliliklerinin 
karşılandığı gösterilmelidir. 

cd Testlerin sonuçlarına dayanarak, temel gerekliliklerin karşılanıp 
karşılanmadığı ve/veya gerektiğinde Uyumlaştırılmış Standartların 
uygulanıp uygulanmadığını değerlendirme ve karar verme yeteneği ve 
prosedürleri. Bu amaçla, EN ISO/IEC 17065:2012 Madde 4.1, 7.5 ve 
7.6’nın karşılandığı gösterilmelidir. 

pk Gerektiği yerlerde ürün gerekliliklerine ilişkin profesyonel değerlendirme 
yapma yeteneği. Bu amaçla, EN ISO/IEC 17020:2012 Madde 6.1.2, 6.1.3 
ve 6.1.6 ila 6.1.10’un karşılandığı gösterilmelidir. 

qa Gerektiği yerlerde üreticinin kalite sistemlerini değerlendirme ve onaylama 
yeteneği. Bu amaçla, EN ISO/IEC 17021:2011 Madde 9’un karşılandığı 
gösterilmelidir. 

Notlar 

1. “+” standartlardan alınan ayrıntılı gereklilikler, kullanılmakta olan temel standart 
dahilinde o gerekliliğin kapsama düzeyine göre değişir. 

2. Mevzuatta aksine hüküm olmadıkça, EN ISO/IEC 17020 için yalnızca Tip A muayene 
kuruluşları bir Onaylanmış Kuruluş faaliyeti için geçerlidir. 

3. İlişkili standard tamamıyla kullanılmakta olan standartta zaten belirtiliyor olsa dahi, 
onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyonda anlayışı uyumlaştırmak ve denetimin içeriğini 
açıklığa kavuşturmak için “t”, “cd”, “pk”, “qa” belirtimleri getirilmiştir. 

EN ISO /IEC 17065 sırasıyla EN ISO/IEC 17020, 17021 ve 17025’e atıf yapıyor olsa da, 
tamamıyla kullanılan standarda ek olarak kontrol edilecek teknik yetkinlikleri tüm modüller için 
belirleme seçeneği uygulanmıştır. Bu seçenek,  akreditasyon standardında anılan gerekliliklere 
ek olarak, EN ISO/IEC 17065 Madde 6.2.1 gibi ek standardın hangi maddelerinin OK’nin 
denetimi esnasında değerlendirilmek zorunda olduğunu açıklama avantajını sağlamıştır. EN 
ISO/IEC 17065 ve EN ISO/IEC 17020 standardları kullanılan akreditasyon için ek gereklilik 
yoktur (çünkü bu gereklilikler zaten zorunlu kılınan bir standarttan gelmektedir); yalnızca 
Onaylanmış Kuruluş olma amaçlı akreditasyon bağlamında karşılanacak gerekliliklerin 
açıklamasıdır. 

4. Esnek yaklaşımı uygulayan UAK tarafından ortaya konulan resmi bulgular, esas olarak 
seçilen temel (1) standardın en yakın ilgili maddesine atıfla belirtilmelidir. “+” standartlara atıf 
metinde yapılabilir. 
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Tablo 2: Tercih Edilen Standartlar Tablosu 

Modül Diğer Referanslar Tercih Edilen 
Standart 

İstisnalar 

A1 İç üretim kontrolü artı 
denetimli ürün testi 

 ISO/IEC 17020  

A2 İç üretim kontrolü artı 
rastgele aralıklarla 
denetimli ürün kontrolü 

 ISO/IEC 17020  

B AB tip incelemesi Makine Direktifi No 2006/42 
AT- Ek IX; 

ISO/IEC 17065  

Deniz Ekipmanları (MED) 
Direktifi No 96/98/AT Ek III; 

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları 
(IVDMD) Direktifi No 
98/79/AT Ek V; 

Aktif takılabilir tıbbi cihazlar 
(AIMD) Direktifi No 
90/385/AET Ek III; 

Gaz yakan cihazlar (GAD) 
Direktifi No 2009/142/AT 
(eski 90/396/AET) Ek II; 

C İç üretim kontrolüne 
dayalı AB-tipe uygunluk 

 ISO/IEC 17020  

C1 İç üretim kontrolü artı 
denetimli ürün testine 
dayalı AB-tipe uygunluk 

 ISO/IEC 17065 Gezi Tekneleri 
ve Kişisel Deniz 
Aracı (RCD) 
Direktifi no 
2013/53/AB: 
ISO/IEC 17020 
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Modül Diğer Referanslar Tercih Edilen 
Standart 

İstisnalar 

C2 İç üretim kontrolü artı 
rastgele aralıklarla 
denetimli ürün kontrolüne 
dayalı AB-tipe uygunluk 

 ISO/IEC 17065  

D Üretim süreci kalite 
güvencesine dayalı AB-
tipe uygunluk 

Deniz Ekipmanları (MED) 
Direktifi No 96/98/AT Ek V 

ISO/IEC 17065  

D1 Üretim süreci kalite 
güvencesi 

 ISO/IEC 17065  

E Ürün kalite güvencesine 
dayalı AB-tipe uygunluk 

Deniz Ekipmanları (MED) 
Direktifi No 96/98/AT Ek VI 

ISO/IEC 17065  

E1 Nihai ürün muayene ve 
testi kalite güvencesi 

 ISO/IEC 17065  

F Ürün doğrulamaya dayalı 
AB-tipe uygunluk 

Deniz Ekipmanları (MED) 
Direktifi No 96/98/AT Ek IV 

ISO/IEC 17065  

F1 Ürün doğrulamaya dayalı 
uygunluk 

 ISO/IEC 17065  

G Birim doğrulamaya dayalı 
uygunluk 

 ISO/IEC 17065  
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Modül Diğer Referanslar Tercih Edilen 
Standart 

İstisnalar 

H Tam kalite güvenceye 
dayalı uygunluk 

Makine Direktifi No 
2006/42/AT Ek X; 

ISO/IEC 17021  

Deniz Ekipmanları (MED) 
Direktifi No 96/98/AT Ek II; 

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları 
(IVDMD) Direktifi No 
98/79/AT Ek IV; 

Aktif takılabilir tıbbi cihazlar 
(AIMD) Direktifi No 
93/42/AET Ek II; 

Açık alanda kullanılan 
ekipman tarafından çevreye 
yayılan gürültü Direktifi No 
2000/14/AT Ek VIII 

H1 Tam kalite güvence artı 
tasarım muayenesine 
dayalı uygunluk 

 ISO/IEC 17065  
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Tablo 3 – Uyumlaştırılmamış Direktifler / Yönetmelikler ve modüller için Tercih Edilen 
Standartlar Tablosu 

Direktif Uygunluk Değerlendirme 
Prosedürü 

Tercih Edilen Standart 

97/23/AT Basınçlı Ekipman 
Direktifi (PED) 

NDT personeli onayı ISO/IEC 17024 

 Sabit bağlantı personeli onayı ISO/IEC 17024 

 Sabit bağlantı prosedürleri 
onayı 

ISO/IEC 17020 

 Avrupa Malzeme Onayı ISO/IEC 17065 

 Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (AB) No 
305/2011 (CPR) ve Direktif 
89/106/AET 

Sistem 1 ISO/IEC 17065 

 Sistem 1+ ISO/IEC 17065 

 Sistem 2+ ISO/IEC 17065 

 Sistem 3 ISO/IEC 17025 

98/79/AT İn Vitro Tıbbi Tanı 
Cihazları (IVDMD) Direktifi  

Ek III AT Uygunluk Beyanı ISO/IEC 17065 

 Ek VI AT Doğrulama ISO/IEC 17065 

 Ek VII AT Uygunluk Beyanı ISO/IEC 17065 
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Direktif Uygunluk Değerlendirme 
Prosedürü 

Tercih Edilen Standart 

93/42/AET, 93/68/AET ve 
2007/47/AT Nolu Direktifler ile 
modifiye edilen Aktif takılabilir 
tıbbi cihazlar (AIMD) Direktifi 
No 90/385/AET 

Ek IV AT Doğrulama ISO/IEC 17065 

 Ek V AT Tipe Uygunluk 
Beyanı 

ISO/IEC 17065 

2000/14/AT Açık alanda 
kullanılan ekipman tarafından 
çevreye yayılan gürültü 
Direktifi 

Ek VI Teknik dokümantasyon 
ve periyodik kontrol ile üretim 
iç kontrolü 

ISO/IEC 17065 

2010/35/AB Taşınabilir 
basınçlı ekipmanlar (TPED) 

Tip Onayı ISO/IEC 17020 

 İmalat denetimi ISO/IEC 17020 

 Periyodik muayeneler, ara 
muayeneler ve istisnai 
kontroller 

ISO/IEC 17020 

 İlk muayeneler ve testler ISO/IEC 17020 

2009/142/AT (eski 
90/396/AET) Gaz Yakan 
Cihazlar (GAD) 

AT Uygunluk Beyanı ISO/IEC 17065 

 AT Doğrulama ISO/IEC 17065 

 AT Birim Doğrulama ISO/IEC 17065 

 AT Tipe uygunluk beyanı 
(üretim kalite garantisi) 

ISO/IEC 17065 
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EK A (BİLGİLENDİRME AMAÇLI) 

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN AKREDİTASYON KAPSAMI TANIMI 

Bu doküman (Ek A), Yeni Yaklaşım Direktifi veya Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış 
Kuruluş olmak isteyen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına akreditasyon verilirken 
kapsamın tanımlanması için tüm EA üyesi Akreditasyon Kuruluşları tarafından kullanılması 
gereken rehber ilkeleri belirler. 

A1 Görüşler 

Onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyonun kapsamı tanımlanırken şu hususlar dikkate 
alınmalıdır: 

1) Bilgiyi kullanan kişinin ihtiyaçları (esas olarak OK’lerin müşterileri) 

2) Yetkilendirici Otoritelerin ihtiyaçları 

3) NANDO veri tabanına girdi olarak ihtiyaç duyulan verilerin tipi 

4) EN ISO/IEC 17011’e ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için ilgili Uyumlaştırılmış 
Standartlara uygunluk. 

A2 Kapsama dahil edilecek ana maddeler 

a) UDK’nın akreditasyonu için referans olarak kullanılan ve tamamıyla uygulanan 
Uyumlaştırılmış Standart;  

b) Direktif veya yönetmeliğin belirtilmesi (Yetkilendirici Otorite tarafından talep edilirse, 
ulusal mevzuata atıf eklenmiş olarak); 

c) Kullanılan uygunluk değerlendirme prosedürü (belirli bir direktif / yönetmeliğin modül, 
madde veya ekleri ve sistemleri); 

d) Ürünler / kategori – aile – homojen ürün grupları; 

e)  Ürün spesifikasyonu (uyumlaştırılmış ürün standardı, diğer standart veya teknik 
dokümanlar) veya ürün özellikleri (mekanik özellikler, elektriksel özellikler vs. gibi); 

f) Seçenek olarak, direktifte veya ulusal makamlar tarafından isteniyorsa, kullanılan 
değerlendirme prosedürü / yöntemi. 

Madde a-b-c-d kamuya açık akreditasyon dokümanlarında açıkça belirtilmelidir. 

Madde d ve e’ye ilişkin ayrıntılı bilgiler talep halinde sunuma daima hazır olmalıdır ancak kolay 
güncelleme için ayrı bir doküman halinde sunulabilirler.  
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A3 Sunum örnekleri 

Direktif Uygunluk 
değerlendirme 
prosedürü / 
modülü / maddesi  

Ürün kategorisi veya 
münferit ürünler 

Temel gereklilikler: Ürün 
spesifikasyonu / özellikleri 
/ standartları 

89/686/AET sayılı 
Kişisel Koruyucu 
Ekipman 

B, C2, D/ Madde 
10, 11A, 11B 

İşitme koruyucuları Mekanik ve akustik 
özellikler 

Kişisel göz koruma  Mekanik ve optik özellikler 

2003/44/AT sayılı 
Gezi Tekneleri 
Direktifi 

Aa, B, D, E, F, G 
tai/or H/ Ek I, A 

Kişisel deniz aracı Küçük araç – gövde kimliği 
– kod sistemi 
Küçük araç – suya 
düşmeyi önleme ve 
kurtarma 

 

İlk üç sütun NANDO veri tabanında yayımlanacak bilgileri içerir. Dördüncü sütun ve diğer her 
türlü ek bilgi yalnız UAK ve UDK kullanımı içindir.  

İstisnalar ve sınırlamalar da piyasaya ve Yetkilendirici Otoriteye iletilmelidir. 

NANDO’nun uyumlaştırılmış yaklaşıma sahip olmadığı durumlarda; EA, Yetkilendirici 
Otoriteler ile birlikte terimlendirmenin uyumlaştırılmasını görüşmek isteyebilir. 
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EK B (BİLGİLENDİRME AMAÇLI) 

ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI İÇİN ORTAK ÇERÇEVEYE İLİŞKİN (AT) 768/2008 SAYILI 
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY KARARI’NDA BELİRTİLEN ONAYLANMIŞ 
KURULUŞLAR İÇİN AKREDİTASYON GEREKLİLİKLERİNİ DÜZENLEMEDE ESAS 
ALINAN UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARDA KONULAN KRİTERLER 

B1 Başlangıç 

Ürünlerin pazarlanması için ortak çerçeveye ilişkin ve 93/465/AET sayılı Konsey Kararı’nı 
yürürlükten kaldıran 9 Temmuz 2008 tarihli ve (AT) 768/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Kararı’nın R18 maddesi şöyledir: 

Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, atıfları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış 
ilgili Uyumlaştırılmış Standartlar veya bir kısmında konulan kriterlere uygunluğunu 
gösterdiğinde, geçerli uyumlaştırılmış standartların anılan gereklilikleri karşıladığı 
ölçüde, o uygunluk değerlendirme kuruluşunun [Onaylanmış Kuruluşlar için] gerekliliklere 
uyduğu kabul edilir. 

Aşağıdaki tablo, akreditasyon esası olarak kullanılan Uyumlaştırılmış Standartlarda konulan 
gerekliliklerin hangilerinin (AT) 768/2008 sayılı Karar’da belirtilen Onaylanmış Kuruluşları ele 
aldığını belirtir. Tablodaki numaralandırma, UDK’lar için ISO/IEC standartlarının yeni yapısına 
göredir ve bu nedenle Bölüm 5’ten başlamaktadır. 

Belirli bir standart maddesi veya kısmının (AT) 768/2008 sayılı Karar’ın bir gerekliliğini ele 
alıyor olması, anılan standart maddesi veya kısmının o Kararın tüm yönlerini kapsadığı 
anlamına gelmez. Onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon verilirken, hem belirli 
standardın gerekliliği hem de (AT) 768/2008 sayılı Karar’ın gerekliliği karşılanmalıdır. 

Diğer gerekliliklerin de uygulanması hususuna önem verilmelidir. Özel modüller, maddeler ve 
eklere ilişkin gereklilikler (AT) 768/2008 sayılı Karar ve UHL’de belirtilmektedir. 
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5 GENEL GEREKLİLİKLER  

5.1 Yasal ve sözleşmesel konular  

5.1.1 Onaylanmış Kuruluş ulusal hukuk kapsamında kurulur ve tüzel kişiliğe 
sahiptir ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 2) 

4.1.1 4.1.1 5.1.1 5.1.1 4.1 

5.2 Tarafsızlığın yönetilmesi  

5.2.1 Onaylanmış Kuruluş, değerlendirdiği kuruluştan veya ürünlerden bağımsız 
üçüncü taraf kuruluş olmalıdır. 

Değerlendirdiği ürünlerin tasarım, üretim, tedarik, montaj, kullanım veya bakımına 
katılan işletmeleri temsil eden bir işletmeler birliği veya meslek federasyonuna ait 
olan kuruluş, bağımsızlığını ve çıkar çatışması olmadığını kanıtlayabilmesi şartıyla 
Onaylanmış Kuruluş olabilir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 3) 

4.2 4.1.4 + 
Not 1 ve 2 

4.1.5(b), (d) 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 

4.1.6a)  
5.2.1  

6.1.12 

5.2 
6.2 

4.2.4 

4.3.2 
4.3.5 
4.3.6 
4.3.7 
4.3.8 
5.2.3 
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5.2.2 Onaylanmış Kuruluş, üst yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini 
yürütmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri ürünün tasarımcısı, üreticisi, 
tedarikçisi, montajcısı, satın almacısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı 
olamazlar; veya bu işleri yapan herhangi bir tarafın yetkili temsilcisi olamazlar. Bu 
kural, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’nun faaliyetleri için gerekli olan 
değerlendirilmiş ürünlerin kullanılmasını veya ürünlerin kişisel amaçlarla 
kullanılmasını engellemez. 

Onaylanmış Kuruluş, üst yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini 
yürütmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri ürünün tasarımına, üretimine 
veya yapımına, pazarlamasına, montajına, kullanımına veya bakımına doğrudan 
katılamazlar veya bu faaliyetleri yürüten tarafları temsil edemezler. Onaylanmış 
oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri bakımından yargılarının bağımsızlığı 
veya dürüstlükleriyle çatışacak hiçbir faaliyet yürütemezler. Bu özellikle 
danışmanlık hizmetleri için geçerlidir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 4) 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.5 
4.2.6 
4.2.7 
4.2.8 
4.2.9 

4.2.10 
4.2.11 
4.2.12 

4.1.4 +  
Not 2  

4.1.5 (b),(d) 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 

4.1.6a)  
5.2.1  

6.1.12 

5.2 
4.2.4 
7.2.3 

4.3.2 
4.3.5 
4.3.6 
5.2.1 
6.2.1 
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5.2.4 Onaylanmış Kuruluşlar, bağlı kuruluşlarının veya taşeronlarının 
faaliyetlerinin, kendi uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini 
ve tarafsızlığını etkilememesini sağlamalıdır. (Karar Madde R17, 4) 

4.2.3 
4.2.6 
4.2.7 
4.2.8 
6.2.2 

4.5 6.3.1 
6.1.12 
6.1.13 

4.6 
5.2.3 
5.2.5 
5.2.6 
5.2.7 

5.2.11 
7.5.1 

7.5.3b), c) 
8.5 

4.3.6 
5.1.1 
5.2.3 
6.3 

5.2.5 Onaylanmış Kuruluşlar ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini 
alandaki en yüksek profesyonel dürüstlük ve gerekli teknik yetkinlikte yürütürler ve 
özellikle anılan faaliyetlerin sonuçlarından çıkarları olan kişiler veya kişi 
gruplarından gelecek yargılarını veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin 
sonuçlarını etkileyebilecek her türlü baskı ve özellikle mali teşvikten arınmış 
olmalılardır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 5) 

4.2.2 
4.2.3 
4.2.5  

4.2.12  
6.1.1.2  
6.1.2 
6.1.3 

4.1.4 4.1.2 
4.1.3 

4.1.6 a) 
6.1.1  
6.1.2 
6.1.3 

6.1.11 

5.2.2 
7.1 
7.2 

6.1.3 
6.1.6 
6.1.7 
6.2.1 
6.2.2 

5.2.8 Onaylanmış Kuruluşun, üst yönetiminin ve değerlendirme personelinin 
tarafsızlığı güvence altında olmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun üst yönetiminin ve 
denetim personelinin ücretleri, yapılan denetim sayısına veya denetimlerin 
sonuçlarına bağlanamaz. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 8) 

4.2.3 
4.2.4 
4.4.4 
5.2 

4.1.5 (b) 4.1.2 
4.1.5 

4.1.6 a)  
6.1.11 

5.2.1 
5.2.2 

5.2.12 

4.3.1 

5.3 Sorumluluk ve finansman  
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5.4 Onaylanmış Kuruluşların kimlik numarası  

5.4.1 Üretim kontrol aşamasına Onaylanmış Kuruluş müdahil olmuşsa, CE 
işaretinden sonra bu kuruluşun kimlik numarası konulmalıdır. 

Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası, kuruluşun bizzat kendisi ya da 
onaylanmış kuruluş talimatıyla üretici veya yetkili temsilcisi tarafından 
iliştirilmelidir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R12, 3)  

Bu bölüm, ilgili topluluk uyumlaştırma mevzuatı gereklerine göre 
Onaylanmış Kuruluşlar için özel CE işaretleme gerekliliklerini 
belirtir. Bu nedenle bu gereklilikler, Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşunun Onaylanmış Kuruluş olmak istediği belirli 
mevzuattaki gerekliliklere dayalı olarak uygulanmalıdır. 

6 YAPISAL GEREKLİLİKLER  

6.1 Onaylanmış Kuruluş rolü  

6.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, onaylanmış olduğu her uygunluk 
değerlendirme prosedürü ve her ürün türü veya kategorisi için, uygunluk 
değerlendirmenin yapıldığı prosedürlerin gerekli tanımlarını her zaman hazır 
bulundurmalı, bu prosedürlerin şeffaflığını ve yinelenebilirliğini sağlamalıdır. 
Onaylanmış Kuruluş olarak yürüttüğü görevler ile diğer faaliyetler arasında ayrım 
yapan uygun politikalar ve prosedürlere sahip olmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı 
Karar Madde R17, 6(b)) 

4.6a) 
5.1.2 
6.2.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 

5.4 5.2.4 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 

8.1.1 
8.6.1 

8.2 
8.3 

9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 

6.2 Diğer kuruluşlarla işbirliği  

6.2.1 Onaylanmış Kuruluşlar, ilgili standartlaştırma faaliyetleri ve ilgili Topluluk 
uyumlaştırma mevzuatı altında kurulan Onaylanmış Kuruluş koordinasyon 
grubunun faaliyetlerine katılmalı, veya değerlendirme personelinin haberdar 
olmasını sağlamalı ve anılan grubun çalışmalarının sonucunda üretilen idari karar 
ve dokümanları genel rehber olarak uygulamalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar 
Madde R17, 11)  

Genel olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkinlik 
Kriterleri hakkındaki standartlar, diğer kuruluşlar ile işbirliğini 
“zorunlu” kılmaz. Bu gereklilik, Onaylanmış Kuruluşlara özgüdür 
ve uyumlaştırılmış topluluk mevzuatı gerekliliklerine göre, o 
mevzuatın gerektirdiği ölçüde değerlendirilmelidir. 
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7 KAYNAK GEREKLİLİKLERİ  

7.1 Personel  

7.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, onaylanmış olduğu her uygunluk 
değerlendirme prosedürü ve her ürün türü veya kategorisi için, uygunluk 
değerlendirme görevlerini yerine getirmek için gerekli teknik bilgiye, yeterli ve 
uygun deneyime sahip personele sahip olmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar 
Madde R17, 6(a)) 

6.1.1.1 
6.1.1.2 
6.2.1 

5.2.1 6.1.2 
6.1.3 

7.1 
7.2 

6.1.2 

7.1.2 Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmekten sorumlu personel 
aşağıdakilere sahip olmalıdır: 

a) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’nun onaylanmış olduğu ilgili kapsamın tüm 
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan sağlam teknik ve mesleki eğitim; 

b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklilikleri hakkında yeterli bilgi ve bu 
faaliyetleri yürütmek için uygun yetki; 

c) Temel gerekliliklere, Geçerli Uyumlaştırılmış Standartlar ve ilgili Birlik 
Uyumlaştırma Mevzuatı’nın hükümlerine ve ilgili uygulama kararlarına uygun 
düzeyde bilgi ve kavrayış; 

d) Değerlendirmelerin yapıldığını gösterecek sertifikalar, kayıtlar ve raporları 
hazırlama yeteneği. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 7.) 

6.1.1.2 
6.1.2 
6.2.1 

5.2.1 +  
Not 2 

6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.8 
6.1.9 

7.1 
7.2 

6.1.3 
6.2.2.1 
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7.1.6 İzleme      

7.2 Ekipman  

7.2.1 Onaylanmış Kuruluş uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili teknik ve 
idari görevleri uygun biçimde yerine getirmek için gerekli araçlara ve gerekli tüm 
ekipman ve tesis erişimine sahip olmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde 
R17, 6.) 

4.3.2 
6.2 

7.3.1 

5.3.1 
5.5.1 

6.2.1 
6.2.2 

4.3 
6.1.3 
7.1.1 
7.1.4 

6.4 

7.3 Dış kaynak kullanımı (taşerona yaptırma)  

7.3.1 Onaylanmış Kuruluş, uygunluk değerlendirmesiyle bağlantılı belirli görevleri 
dışarıya yaptırması veya bağlı kuruluşuna başvurması halinde, taşeron veya bağlı 
kuruluşun, 768/2008 sayılı Karar Madde R17’de belirtilen gereklilikleri 
karşılamasını sağlamalı ve Yetkilendirici Otoriteyi haberdar etmelidir. ((AT) 
768/2008 sayılı Karar Madde R20, 1.) 

6.2.2.1 
6.2.2.2 
6.2.2.3 

4.5.1 6.3.1 7.5.1 
7.5.3 b) 

7.5.4 

6.3.1 
6.3.2 

7.3.2 Onaylanmış Kuruluşlar, taşeronlar veya bağlı kuruluşlar nerede kurulmuş 
olursa olsun, yerine getirdikleri görevler için tüm sorumluluğu üstlenmelidir. ((AT) 
768/2008 sayılı Karar Madde R20, 2.) 

6.2.2.4a) 4.5.3 6.3.3 7.5.3a) 6.3.1 
6.3.2 

7.3.3 Faaliyetler, ancak müşterinin onayıyla dışarıya yaptırılabilir veya bağlı 
kuruluşu tarafından yapılabilir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R20, 3.) 

6.2.2.4f) 4.5.2 6.3.2 7.5.1 Bu standart, 
müşterinin 
onayını 
gerektirmez. 

7.3.4 Onaylanmış Kuruluşlar, taşeron veya bağlı kuruluşun niteliklerinin ve onlar 
tarafından yapılan işlerin değerlendirilmesine ilişkin ilgili dokümanları Yetkilendirici 
Otoritelerin kullanımına sunmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R20, 4.) 

6.2.2.1 
6.2.2.4c) d) 

4.1.2 
4.5.4 

6.3.4 7.5.4 6.3.2 
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8 BİLGİ GEREKLİLİKLERİ VE GİZLİLİK 
 

8.1 Bilgi gereklilikleri 
 

8.1.1 Onaylanmış Kuruluşlar, Yetkilendirici Otoriteye aşağıdaki hususları 
bildirmelidir: 

1. Sertifikaların reddi, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi; 

2. Onaylanmanın kapsam ve koşullarını etkileyen her türlü durum; 

3. Piyasa gözetim kurumlarından almış oldukları, yapılan uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerine ilişkin bilgi talebi; 

4. Talep üzerine, sınır ötesi faaliyetler ve dışarıya yaptırma dahil olmak üzere, 
onaylanma kapsamlarında yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri 
ve diğer her türlü faaliyet. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R28, 1.) 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1.2 Onaylanmış Kuruluşlar, aynı topluluk uyumlaştırma mevzuatı kapsamında 
onaylanmış olan, benzer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten ve aynı 
ürünleri kapsayan diğer kuruluşlara, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları 
ve talep üzerine olumlu uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin hususlarda 
ilgili bilgileri sağlamalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R28, 2.) 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 

8.1’deki 
yorumlara 
bakınız 
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(AT) 768/2008 sayılı Karar’daki Gereklilikler EN 
ISO/IEC 

17065:201
2 

EN ISO 
IEC 

17025:200
5 

EN 
ISO/IEC 

17020:201
2 

EN 
ISO/IEC 

17021:201
1 

EN 
ISO/IEC 

17024:201
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8.2 Gizlilik  

8.2.1 Onaylanmış Kuruluşun personeli, ilgili topluluk uyumlaştırma mevzuatı veya 
anılan mevzuatı yürürlüğe koyan ulusal hukuk hükümleri kapsamında görevlerini 
yürütürken elde etmiş olduğu tüm bilgiler bakımından, faaliyetlerinin yürütüldüğü 
üye devletin yetkili idari makamları hariç olmak üzere, mesleki gizliliğe uymakla 
yükümlüdür. Telif hakları korunmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 
10.) 

4.5 
6.1.1.3 

4.1.5(c) 4.2 
6.1.13 

8.5 6.1.6 
6.1.7 
7.3.3 
7.3.4 

9 SÜREÇ GEREKLERİ  

9.1 Genel gereklilikler  

9.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, onaylanmış olduğu ilgili topluluk 
uyumlaştırma mevzuatının hükümleri tarafından böyle bir kuruluşa yüklenen tüm 
uygunluk değerlendirme görevlerini, bu görevler ister Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşu tarafından bizzat yapılsın ister onun adına ve onun sorumluluğu altında 
yapılsın, yerine getirme yeteneğine sahip olmalıdır. ((AT) 768/2008 sayılı Karar 
Madde R17, 6.) 

6.1.2 
6.2.2 
7.1.1 
7.4.4 
7.6.6 

5.4 5.1.3 
5.2.2 
6.1.3 
7.1. 

7.1.1 
7.1.2 
7.2.1 
7.2.2 

9.2.1 

9.1.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, onaylanmış olduğu her uygunluk 
değerlendirme prosedürü ve her ürün türü veya kategorisi için, işletmelerin 
büyüklüğünü, sektörünü ve teşebbüs yapılarını, söz konusu ürün teknolojisinin 
karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin kitle veya seri mahiyetini dikkate alarak 
faaliyetlerini yürütmek için gerekli prosedürlere her zaman sahip olmalıdır.  

((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R17, 6.) 

4.4 
7.1.1 
7.3.2 
7.4.4 

7.10.1 
7.10.2 

5.4 7.1. 9.1.1 
9.1.2 
9.1.3 
9.1.4 

8.1 
8.2 

9.2 Faaliyetlerin kapsamı  
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(AT) 768/2008 sayılı Karar’daki Gereklilikler EN 
ISO/IEC 

17065:201
2 

EN ISO 
IEC 

17025:200
5 

EN 
ISO/IEC 

17020:201
2 

EN 
ISO/IEC 

17021:201
1 

EN 
ISO/IEC 

17024:201
2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9.3 Onaylanmış Kuruluşlar için operasyonel yükümlülükler 
 

9.3.1 Onaylanmış Kuruluşlar, uygunluk değerlendirmelerini, ilgili topluluk 
uyumlaştırma mevzuatında öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerine 
uygun olarak yürütmelidir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R27, 1) 

7.1.2 
7.4.3 
7.4.4 

5.4 7.1. 9.1.1.1 
9.2 

9.2.1 

9.3.2 Uygunluk değerlendirmeleri, ekonomik operatörler için gereksiz yükler 
yaratmaksızın, ölçülü biçimde yürütülmelidir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, 
işletmelerin büyüklüğünü, sektörü ve ilgili teşebbüslerin yapısını, ürünler 
tarafından kullanılan teknolojinin göreli karmaşıklığını ve üretimin seri mahiyetini 
dikkate alarak faaliyetlerini yürütmelidir. 

Bunu yaparken, ilgili topluluk uyumlaştırma mevzuatının hükümlerinin ürünün 
uygunluğu için gerektirdiği titizlik ve koruma düzeyine uymalıdır. ((AT) 768/2008 
sayılı Karar Madde R27, 2) 

4.4 
7.1. 

7.4.4 

5.4 7.1. 9.1.1 
9.1.4 

9.1.2.2 

9.2.1 
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(AT) 768/2008 sayılı Karar’daki Gereklilikler 
EN ISO/IEC 
17065:2012 

EN ISO IEC 
17025:2005 

EN ISO/IEC 
17020:2012 

EN ISO/IEC 
17021:2011 

EN ISO/IEC 
17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9.3.3 Onaylanmış Kuruluş, üreticinin ilgili topluluk uyumlaştırma mevzuatında 
belirtilen gerekliliklere veya uygun gelen Uyumlaştırılmış Standartlara veya teknik 
spesifikasyonlara uymamış olduğunu tespit ettiğinde, üreticinin uygun düzeltici 
önlemleri almasını istemeli ve herhangi bir uygunluk sertifikası vermemelidir. ((AT) 
768/2008 sayılı Karar Madde R27, 3) 

7.4.6 
7.4.7 

7.11.1 

5.8.3 Bu, bir 
muayene 
kuruluşunun 
işinin bir 
parçası 
değildir. 
Belirli 
direktifte 
istenirse 
yapılabilir. 

9.1.11 
9.1.12 
9.1.15 

9.6 

9.4.6 

9.3.4 Onaylanmış Kuruluş, sertifikanın verilmesinden sonra uygunluğun izlenmesi 
aşamasında, bir ürünün artık uygun olmadığını tespit ederse, üreticinin uygun 
düzeltici önlemleri almasını istemeli ve gerekirse sertifikayı askıya almalı veya geri 
çekmelidir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R27, 4) 

7.4.6 
7.4.7 
7.6.6 
7.11 

Test veya muayene 
yapıldıktan ve rapor 
yayınlandıktan sonra 
uygunluğun izlenmesi, bir 
laboratuvar veya 
muayene kuruluşunun 
işinin bir parçası değildir. 
Belirli direktifte istenirse 
yapılabilir. 

9.1.11 
9.3.3 
9.6 

8.3 
9.5 
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(AT) 768/2008 sayılı Karar’daki Gereklilikler 
EN ISO/IEC 
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17025:2005 

EN ISO/IEC 
17020:2012 
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17021:2011 
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9.3.5 Düzeltici önlemler alınmazsa veya gereken etkiyi yaratmazsa, Onaylanmış 
Kuruluş, gerekliliğine uygun şekilde sertifikayı daraltmalı, askıya almalı veya geri 
çekmelidir. ((AT) 768/2008 sayılı Karar Madde R27, 5) 

7.11 Test veya muayene 
yapıldıktan ve rapor 
yayınlandıktan sonra 
uygunluğun izlenmesi, bir 
laboratuvar veya 
muayene kuruluşunun 
işinin bir parçası değildir. 
Belirli direktifte istenirse 
yapılabilir. 

9.6.1 
9.6.2 

9.5.2 

9.4 Uygunluk değerlendirme kriterleri 
 

9.5 Denetim için hazırlık ve sözleşmenin gözden geçirilmesi 
 

9.6 Denetim 
 

 

mailto:lab@turkak.org.tr

