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1. AMAÇ
Bu Rehber Dokümanın amacı, Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon başvurularının
TÜRKAK tarafından nasıl ele alınacağını, değerlendirileceğini ve ne şekilde sonuçlandırılacağını
açıklamaktır. Ayrıca Personel Belgelendirme Kuruluşlarının ilk akreditasyon, gözetim, kapsam
genişletme ve akreditasyon yenileme denetimleri esnasında TÜRKAK’ın tanık olacağı belgelendirme
sınavlarının seçiminde ve değerlendirilmesinde izlenecek prosedürü açıklamaktır.

2. KAPSAM
Bu rehber, çeşitli personel belgelendirme standartları ve programları dahilinde personel
belgelendirme faaliyetleri yürüten belgelendirme kuruluşlarının başvurularının değerlendirilmesi,
akreditasyon denetimleri ve akredite belgelendirme kuruluşlarının gözetim, kapsam genişletme ve
akreditasyon yenileme denetimlerine ilişkin süreçleri kapsar. Bu rehber P701 Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü ile birlikte kullanılır.

3. REFERANSLAR
- TS EN ISO/IEC 17024- Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan
Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
- EA 1/22 - EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by
EA Accreditation Body Members
- EA-2/15 Esnek Kapsamda Akreditasyon için EA Şartları
- EA- 2/17 INF:2014 - EA Documents on Accreditation for Notification Purposes
- P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
- R10.13 - Onaylanmış Kuruluş Adayı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Akreditasyon
Rehberi
- R10-14 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi
4. TERİMLER VE TARİFLER
Personel Belgelendirmesi: Bir kişinin, belirlenmiş standart veya program çerçevesinde yapılacak
yazılı ve /veya sözlü ve/veya uygulama sınavı sonrası şartlara uygunluğunun 3. tarafça yazılı güvence
verildiği kurallar sistemi.
Standart: Ulusal veya uluslararası mutabakat ile belirlenmiş ve tanınmış bir kuruluş tarafından
onaylanmış olan faaliyetler veya onların sonuçları için kuralları, rehberlik bilgilerini veya
özelliklerini belirten doküman ve belli bir bağlamda en iyi düzen derecesini elde etmeyi amaçlayan
doküman (Örn. :TS EN ISO 9606-1:2014, EN ISO 9606-1:2013, TS EN ISO 9712:2014, EN ISO
9712:2012, EN ISO 14732:2013, TS EN ISO 14732:2014 vb.).
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Ulusal Meslek Standardı (UMS): Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik
Kurumu(MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu
gösteren asgari normdur (Örn.: 10UMS0058-3 :2010, 10UMS0046-3 :2010 vb.) .
Ulusal Yeterlilik: Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından ulusal meslek standartlarına
dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip
olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik (Örn. :11UY0011-3:2011,11UY0017-6:2011 vb.).
Personel belgelendirme programı: Personel Belgelendirmesi sırasında kişinin değerlendirmesinde
temel alınan ulusal, bölgesel, uluslararası veya tanınmış meslek kuruluşlarınca (oda ve birliklerce)
ya da yasal otoritelerce hazırlanmış doküman.
Ofis: Personel Belgelendirmesine ilişkin kalite yönetim sisteminin işletildiği, her türlü belge ve
dokümanın bulunduğu ve Personel Belgelendirme Kuruluşunun yerleşik adres olarak bildirdiği yer.
Saha: Personel Belgelendirme sınavının icra edildiği yer.
Geçici (Gezici) Sınav Merkezi: Kuruluşun sadece belirli adaylara yönelik bir veya birkaç sınav için
kısa süreliğine temin ettiği sınav alanları. Örneğin; adayın iş yeri vb.
Sürekli Sınav Merkezi: Geçici sınav merkezleri dışında kalan, kuruluşun kendisine ait veya
kiralama ve benzeri yöntemlerle belirli bir süreliğine veya süresiz olarak kullanım hakkına sahip
olduğu sınav merkezleri. Örneğin, bir yıllığına kiralanmış atölye vb.
Lokasyon: Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve bunlarla ilişkili faaliyetlerin yürütüldüğü
adresler (şube, önemli faaliyetlerin yürütüldüğü adresler, mobil tesis, gezici tesis, sanal saha,
uzak personelin görev yaptığı yer, temsilcilik, irtibat ofisi vb.)
Önemli Faaliyetler: Politika oluşturulması, proses ve/veya prosedür geliştirilmesi ve uygun
olduğunda sözleşmenin gözden geçirilmesi, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin
planlanması, uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonuçlarının gözden geçirilmesi, onayı ve
kararı gibi UDK’nın yetkinliğini etkileyen ve bu çerçevede dikkate alınan süreçlerdir.
Çok şubeli organizasyon: Önemli faaliyetlerin icra edildiği bir merkez ofis ve önemli faaliyetlerin
bütün olarak veya kısmen icra edildiği merkez adres dışında faaliyet yürüten yerlere (şubeler) sahip
kuruluş. Kuruluş merkez ofisi ve şubeler ile bütün bir organizasyondur. Bütün şubeler yasal olarak
(yasal olarak tanımlanmış veya ticari sicil kaydında şube olarak gösterilmiş ve faaliyet belgesi
mevcut) merkez ofise bağlıdır ve ortak kalite sistemi altında faaliyet göstermektedir.
Denetim: TÜRKAK’ın, Personel Belgelendirme Kuruluşunun yeterliliğini değerlendirmek üzere,
belirli standartlar ve/veya diğer normatif dokümanlara göre ve belirli bir akreditasyon kapsamında
gerçekleştirdiği süreç.
NOT: Yeterliliğinin denetlenmesi; TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun Kalite Yönetim
Sistemine sahip kuruluşun personelinin yeterliliği, uygunluk değerlendirme metodolojisinin ve
uygunluk değerlendirme sonuçlarının doğruluğu da dahil olmak üzere bütün faaliyetlerindeki
yeterliliğin değerlendirilmesini içerir.
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5. GENEL
TÜRKAK’ın verdiği hizmetlerden biri de personel belgelendirmesi yapan kuruluşların yeterliliklerini
denetlemek ve akredite etmektir. Bu nedenle akredite olmak isteyen her personel belgelendirme
kuruluşu başvuru formu ve başvuru sırasında istenilen belgeleri (organizasyon yapısı, faaliyetleri,
kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, çalışan personeli ile ilgili temel bilgileri vb.) TÜRKAK’ a
sağlamalıdır. Bir personel belgelendirme kuruluşunun yeterlilik denetimi, doküman gözden
geçirilmesi, kuruluşun idari merkez ofisinin ve varsa şubelerinin ziyaret edilmesi ve belgelendirme
faaliyetlerinin sahada denetlenmesi ile icra edilmektedir. Denetimin amacı, personel belgelendirme
kuruluşunun TS EN ISO/IEC 17024’nin, EA 1/22 Rehberinin, EA 2/17 Rehberinin (onaylanmış
kuruluş olarak çalışıyorsa) ve TÜRKAK prosedür ve rehberlerinin şartlarına uygun olarak çalışıp
çalışmadığının kontrol edilmesidir. Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşların uyması gereken
zorunlu dokümanlar www.turkak.org.tr web adresinde “Başvurular” başlığı altında yer alan
“Personel “ bölümü içinde verilmektedir.
TÜRKAK, denetimlerde bir ekip lideri ile birlikte akreditasyon talep edilen personel belgelendirme
yeterliğinin denetlenmesi için ilgili alanda uzmanlık bilgisine sahip teknik denetçi ve uzmanlar
kullanmaktadır. Tüm denetim ekibi üyelerine (ekip lideri, denetçi ve teknik uzmanlar) denetim
sürecinde elde edilen bilgilerin gizliliği ve etik kurallar açısından TÜRKAK tarafından hazırlanan
form ve sözleşmelere imza attırılmaktadır. Denetim ekibinin faaliyetleri personel belgelendirme
kuruluşunun ilgili şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve bulgularının TÜRKAK a rapor
edilmesi, daha sonra denetim sırasında bulunan uygunsuzluklara ilişkin yapılan düzeltici faaliyetlerin
değerlendirip akreditasyon ile ilgili görüşünün vermesi ile sınırlıdır.
Bu doküman, TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına göre hizmet veren personel belgelendirme
kuruluşlarının bir akreditasyon çevrimi (48 ay) boyunca, TÜRKAK’ın akreditasyon denetimleri,
gözetim denetimleri ve akreditasyon yenileme denetimlerini nasıl planlayacağı ve gerçekleştireceği
hususları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, denetimler sırasında normal olarak kullanılan denetim
tekniklerine de referans vermektedir.
Akreditasyon süreçlerinin uygulanması sırasında, bu rehberde yer alan hususlar, “P701 Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü ve R10.09 Akreditasyon Denetimleri
için Denetim Süreleri (Adam /Gün) Hesaplanması Rehberi” inde belirtilen hususlar dikkate alınarak
paralel olarak yürütülür.

6. BAŞVURU VE DENETİM SÜRECİ
6.1 Başvuru Dokümanları
Akreditasyon başvurusu yapmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşu istediği takdirde,
TÜRKAK İnternet Sitesi www.turkak.org.tr adresinden veya Personel Akreditasyon Başkanlığından
başvuru için gerekli bilgiyi temin edebilir. Başvuru için kurumumuza teslim edilmesi gerekli olan
belgeler (ilgili akreditasyon alanı için başvuru sırasında istenen belgeler) F701-009 formunda detaylı
olarak belirtilmiştir. Akreditasyon başvurusu, Kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili Başvuru Formu
(F701-003), ”, “Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
R30.01/Rev.08/0319
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(F701-071)” ve “Akreditasyon Sözleşmesi (F701-039)”nin (2 adet) doldurulup, kuruluşun üst
yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanarak kağıt ortamında ve aynı
zamanda e-imzalı olarak elektronik ortamda TÜRKAK ’a iletilmesi ile yapılır.
Ayrıca belgelendirmede kullanılacak standart veya program için program sahibinden izin alınması
gerekiyorsa gerekli iznin alınması veya kullanım ile ilgili sözleşme yapılması ve TÜRKAK ’a imzalı
verilen belgelerle birlikte başvuru sırasında ibraz edilmesi zorunludur. (Örneğin MYK Ön izin belgesi
veya sözleşme )
Onaylanmış kuruluş olarak atanmak üzere başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunun
ilgili bölümünü (Ek-2) doldurması gerekir. Onaylanmış kuruluş olarak atanmak üzere başvuru
yapmak isteyen kuruluşların, EA 2/17 ve R10.13 rehber dokümanları ile birlikte ilgili direktiften
sorumlu yasal otoritenin/otoritelerin şartlarını yerine getirdiğini gösteren kayıtları bulunmalı ve
yapılacak denetimler sırasında denetim ekibine gösterilebilmelidir.
R10.14 rehberinde belirtilen belgelendirme programları için akreditasyon başvurusu öncesinde veya
akreditasyon başvurusu ile birlikte kuruluşun/ program sahibinin uygunluk değerlendirme
programlarının değerlendirilmesi için başvuru yapması ve programların TÜRKAK tarafından
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Akreditasyon başvurusunda bulunan UDK’nın ilgili akreditasyon standardına göre bir yönetim
sistemi kurmuş olması ve bu sistemi en az 3 (üç ) ay işletmiş olması gerekmektedir.
6.2 Başvuru Kapsamı
Başvuran Personel Belgelendirme Kuruluşu, başvuru ile ilgili olan akreditasyon kapsamını açık bir
şekilde tanımlamalıdır. TÜRKAK tarafından personel belgelendirmesi için akredite edilebilecek
standart ve programlar için aşağıdaki kriterlerin var olması gerekmektedir.
Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akredite edilebilmesi için başvurulan kapsamlarda;
a) Başvurulan kapsamın akredite edilebilir olması (kapsamın EA ve IAF ‘a üye kuruluşlar tarafından
akredite edilip edilmediği hususu da göz önünde bulundurulur),
b) Uluslararası (ISO), bölgesel (EN) standartların mevcut olması veya,
c) Ulusal standartların (Örn.; TS, DIN, BS vb. ) mevcut olması veya,
d) Ulusal veya uluslararası Kamuoyu tarafından tanınmış mesleki birliklerin yayınlamış oldukları,
yaygın olarak bilinen kural ve düzenlemeler (Örn.; API, ASME, AWS) olması veya,
e) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilerek yayınlanmış meslek standartları ve
bu yayınlanan meslek standartları için Ulusal Yeterliliklerin yayınlanmış ( Örn.: MYK-11UY00176:2011-Rev.00) olması veya,
f) Yasal otorite tarafından belirlenmiş ve kabul gören düzenlemelere göre hazırlanmış programlar
olması,
g) Başvurulan kapsamda TÜRKAK’ın teknik uzman ve denetçi alt yapısının yeterli olması,
h) UDK’nın akreditasyon talep ettiği alanda TÜRKAK ’ın hizmet vermesi, karşılıklı tanıma
anlaşmasının mevcut olması,
i) TÜRKAK’ın sınır ötesi akreditasyon politikasına uygun olması,

R30.01/Rev.08/0319

Sayfa/Page 7/33

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
gerekmektedir.
Başvurulan kapsamlarda yer alan belgelendirme standartları veya programlarının yukarıda belirtilen
tüm kriterler dikkate alınarak akredite edilip edilemeyeceği hususu değerlendirilir ve başvurunun
kabul edilmesine veya kabul edilmemesine karar verilir.
Akreditasyon başvurusunu yapılmadan önce gerektiğinde, Personel Akreditasyon Başkanlığından
destek alınarak akreditasyon kapsamı açık bir şekilde belirlenmelidir.
Başvuru yapacak kuruluşlar başvuru formunun ( F701-003 ) Ek-1 sayfasında yer alan bölümler
(A,B, C ve D) için aşağıda yer alan açıklamaları dikkate alarak doldurmalıdır:

Standard/Belgelendirmeye
Esas Alınan Doküman

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları

(A)

** Y: Yazılı Sınav - YS : Yazılı ve sözlü sınav
BD: Bilgisayara dayalı sınav D : Diğer

(B)

Açıklama

Aday
Değerlendirme
Türü**

(C)

(D)

S: Sözlü Sınav - PD : Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)

A) Bu bölüme, belgelendirmeye esas alınan güncel uluslararası standartların veya ulusal standartların
veya belgelendirme programının numarası, en son yayın / revizyon tarihi (yıl olarak) ve (varsa)
revizyon numarası belirtilerek ( tarih, gün/ay/yıl olarak verebilir),
B) Bu bölüme belgelendirme kapsamını tam adı,
C)“Açıklama” bölümüne varsa uygulanan ürünler, belgelendirmenin varsa seviyesi, standardın varsa
kapsanan birimleri ve diğer açıklamaların,
D) Adayın değerlendirme sınavının nasıl yapılacağı, formdaki kısaltmalar kullanarak,
yazılması gerekmektedir.
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Örnek 1: Akreditasyon Başvuru Formunda Kapsam Beyanı
Standard/Belgelendirmeye
Esas Alınan Doküman
EN ISO 9606-1: 2013
TS EN ISO 9712 :2014

Belgelendirme Kapsamlarının açık
adları
Kaynakçıların belgelendirilmesi

TS EN 13067:2013

Tahribatsız Muayene Personeli
Belgelendirmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)
Kaynakçıların Belgelendirilmesi

ASME Sec IX : 2015

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

AWS D 1.5 :2015
12UY0053-3 : 2017 -Rev.02

Kaynakçıların Belgelendirilmesi
MYK - Otomotiv Sac ve Gövde
Kaynakçısı-Seviye 3

11UY0011-3 :2018-Rev.03
12UY0078-4 :2014-Rev.01

MYK - Ahşap Kalıpçı-Seviye 3
MYK - Ön Büro Görevlisi-Seviye 4

** Y: Yazılı Sınav - YS : Yazılı ve sözlü sınav
Bilgisayara dayalı sınav D : Diğer

Aday
Değerlendirme
Türü**
PD

Açıklama
Çelik kaynakçıları

Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Plastik Kaynakçıları çizelge 1,
Alt Grup 3.6, 3.8

PD
PD
PD

Basınçlı Kap ve Kazan
Kaynakçıları
Köprü Kaynakçıları
11UY0010-3/A1, 11UY00103/B1, 11UY0010-3/B5,
11UY0010-3/B6, 11UY00103/B9, 11UY0014-3/B1
A1, A2
A1, A2,A3

PD
PD
Y,PD

Y,PD
Y,PD

S: Sözlü Sınav - PD : Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)

BD:

6.3 Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi
TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun hizmet veren bir personel belgelendirme kuruluşunun
başvurusu alındığında, TÜRKAK Personel Akreditasyon Başkanı akreditasyon sürecinden sorumlu
bir teknik sorumluyu görevlendirir. Teknik Sorumlu dosyayı, başvuru kapsamlarının akredite
edilebilirliği yönünden inceler ve kayıt altına alır.
Gözden geçirme sonucun olumlu olması halinde, teknik sorumlu UDK’ya dosyanın akreditasyon
başvurusu olarak kabul edilebileceğini ifade eden “Başvuru Kayıt Formu” (F701-013) ile dosya
numarasını bildirir. UDK, kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve giriş şifresini kullanarak TURKAK
web-sayfasında yer alan TÜRKAK E-portalındaki özel alana başvuruda istenen belgeleri yükler. Eportalda yer alan “Kapsam Editörü” bölümüne giriş yapılarak başvuru formunun A, B ve C
bölümlerinde yer alan bilgiler ilgili alanlara girilir.
Belgelendirme kuruluşlarının başvuru kapsamlarında yer alan belgelendirme standartları/ programları
için aşağıda belirtilen bilgileri içeren F701-088 “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları
Listesi” ni güncel olarak tutarak TÜRKAK e-portalına yüklemesi gerekir. UDK tarafından, aşağıdaki
bilgileri içeren bu listenin akreditasyon çevrimi süresince güncel tutulması sağlanır:
1) Sıra No,
2) Standard /Belgelendirmeye Esas Alınan Dokümanın Numarası,
R30.01/Rev.08/0319
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3) Belgelendirmeye esas alınan dokümanın Yayın / Revizyon Tarihi (gün/ay/yıl olarak),
4) Revizyon No su veya Yayın No su(varsa),
5) Kuruluşun Belgelendirmeye Başladığı Tarih (Belgelendirme programı için kuruluş tarafından
gerekli çalışmaların yapılarak (programa ilişkin dokümanları hazırlama, varsa soru bankasını
hazırlama, ilgili personele eğitimler verme, program komitesine onaylatma, vb.) ilk
başvurunun alınmaya başladığı tarih),
6) Belgelendirme Kapsamlarının açık adı,
7) Açıklama” bölümü ( uygulanan ürünler, belgelendirmenin seviyesi(varsa), standardın varsa
kapsamın alt birimleri ve diğer açıklamaların yer aldığı)

Örnek 2:Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi
UDK ‘nı Adı
Sıra
No

Güncelleme Tarihi: .. /.. / ….

: XXX

Standard/Belgelendirmeye
Esas Alınan Doküman.

Yayın/Rev
Tarihi
Ekim 2013
13.02.2014

Yayın /
Rev.
No
-

Kuruluşun
Belgelendirmeye
Başladığı Tarih
10 11.2014
10.11.2014

1
2

EN ISO 9606-1
TS EN ISO 9606-1

3

TS EN ISO 9712

02.04.2014

1.Baskı

12.07. 2014

Belgelendirme Kapsamlarının
Açık Adları

Açıklama

Kaynakçıların belgelendirilmesi
Kaynakçıların belgelendirilmesi
Tahribatsız Muayene Personeli
Belgelendirmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)

Çelik kaynakçıları
Çelik kaynakçıları

Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Plastik
Kaynakçıları
çizelge 1
Alt Grup 3.6, 3.8
Basınçlı Kap ve
Kazan
Kaynakçıları

4

TS EN 13067

12.06.2013

-

17.10.2013

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

5

ASME Sec. IX

2015

-

15.02.2016

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

6
7

11UY0011-3
11UY0010-3

29.08.2018
25.11.2015

03
02

14.05.2017
14.02.2016

MYK - Ahşap Kalıpçı-Seviye 3
MYK - Çelik Kaynakçısı - Seviye 3

A1, A2
A1 veB1-B14

8

12UY0078-4

23.07.2014

01

03.10.2014

MYK – Ön Büro GörevlisiSeviye 4

A1, A2,A3

11UY0023-3

11.12.2013

02

14.05.2014

MYK –İnşaat Boyacısı -Seviye 3

A1, A2

9
9

Başvurunun kabul edilebilmesi için Kuruluş yetkilisi tarafından akreditasyon sırasında istenen
belgelerin (F701-009 Formunda belirtilen ) TÜRKAK web sayfasında bulunan TÜRKAK Kurumsal
Hizmet Portalı’na eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.
Başvuru sırasında Kuruluş tarafından e-portala, istenilen dokümanların ve belgelerin yüklenilmesi
zorunludur. Ancak belgelendirme kuruluşu, başvurusunda yer alan kapsamlara ilişkin “Soru Bankası”
nı e-Portala yüklemek istemezse, buraya soru bankasının kuruluşlarında incelenmesini istediklerini
ve bu kapsamlarda görevlendirilecek her bir denetçi için denetim gün sayısının artırılmasını kabul
ettiklerini belirten, üst yönetim tarafından imzalanmış talep yazısını eklemek ve bu yazıyı
TÜRKAK’a göndermek zorundadır.
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İstenen belgelerin yükleme işlemi tamamlandığında, UDK tarafından teknik sorumlu bilgilendirilir.
Yüklenen belgeler teknik sorumlu tarafından nicelik yönünden incelenir ve varsa eksik belgeler
UDK’ya bildirilir.
Bu işlemlerin, başvurunun kayıt alınmasını takip eden 1 (bir) ay içerisinde yapılması gerekir. Mücbir
sebepler söz konusu olduğunda UDK’ya 2 (iki) ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başvuruda
istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi sağlanmamışsa başvuru dosyası kapatılır ve UDK’ya
bildirilir.
TÜRKAK, kabul edilmiş bir başvuruyu, başvurunun kabulünden sonra sunulan belgelerin
incelenmesi sonucu, akreditasyon sürecinin ilerleyen aşamalarında yukarıda belirtilen kriterlere göre
tekrar değerlendirebilir ve başvuruyu reddedebilir. UDK bahsi geçen e-portaldeki bilgi ve belgelerini
güncel tutmak ve TÜRKAK tarafından yüklenen bilgi ve belgeleri izlemek amacıyla düzenli olarak
giriş yapmalıdır. TÜRKAK teknik sorumlusu tarafından yüklenen dokümanların nicelik yönünden
kontrol edilerek akreditasyon başvurusu olarak kabul edilmesi sonrası denetim ekibi oluşturma
çalışmalarına başlanır.
Başvuran kuruluş bir ön denetim talebinde bulunmuşsa ön denetim P701 Prosedüründe (madde
3.2.1) ’de belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Ön denetim talebinde bulunulmamış ise bir sonraki
aşamaya geçilir.
6.4 Denetim Ekibinin Oluşturulması
Akreditasyon başvurusu olarak kabul edilen dosya için teknik sorumlu, denetim ekibi oluşturmak
üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Başvuran kuruluşun akreditasyon talep ettiği personel belgelendirme alanlarını kuruluşla irtibata
geçerek teyit eder.
b) Dosyanın içerik olarak incelemesini ve yerinde denetimi gerçekleştirecek denetim ekibini belirler
ve kuruluş bilgisine sunar. Denetim ekibinin belirlenmesinde, kapsamda yer alan belgelendirme
alanlarının tamamı hakkında denetim ve değerlendirme-yapabilecek minimum sayıdaki denetim ekibi
üyesinin belirlenmesine özen gösterilir.
c) Personel belgelendirme hizmetinin icra edildiği merkez ve varsa farklı şubeleri ve bunlardan
hangilerinde önemli faaliyetlerin icra edildiği bilgisini teyit eder.
Personel belgelendirme kuruluşları için önemli faaliyetler:
 Politika oluşturulması ve onaylanması,
 Sınav personelinin seçimi ve atanması için gerekli şartları da ihtiva eden Personel
Belgelendirme Sisteminin işletilmesi için gerekli prosedür ve proseslerin geliştirilmesi ve
onaylanması,
 Değerlendirme ve personel belgelendirme ile ilişkili sözleşmelere dair düzenlemelerin ve
başvuruların gözden geçirilmesi,
 Yeniden belgelendirme ve sınav süreçlerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve
sürdürülmesi,
 Sertifikaların imzalanması ve onaylanmasını da ihtiva eden personel belgelendirme kararları,
R30.01/Rev.08/0319
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Belgelendirme prosesi ve ölçütleri hakkında başvuru sahipleri, adaylar, belgeli personel ve
işverenleri ve diğer taraflardan alınan itirazlar ve şikayetlerin sonuçlandırılması için politika,
proses ve prosedürlerin geliştirilmesi ve onaylanması,
Şikayetler ve itirazlarla ilgili son kararın verilmesidir.

Önemli faaliyetlerin icra edilip edilmediği yer konusu dikkatlice irdelendiğinde, belgelendirme
sonucu üzerinde etkiye sahip hususlar dikkate alınır.
Önemli faaliyetin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği yer açısından aşağıdaki belirtilen konular dikkate alınır:
 Merkez ofise bağlı kalarak başvurunun alınması,
 Merkez ofise bağlı kalmaksızın başvurunun alınması,
 Merkez ofise bağlı kalmaksızın başvurunun alınması, sınav yapılması,
 Merkez ofise bağlı kalmaksızın başvurunun alınması, sınav yapılması ve karar verilmesi.
6.5 Başvuru Dosyasının Denetim Ekibi Tarafından Değerlendirilmesi
Dosya teknik sorumlusu tarafından hazırlanarak sunulan “Denetim Ekibi Teklifi”nin kuruluş
tarafından onaylanmasından sonra denetim ekibi, kuruluş dokümanlarını incelemeye başlar. Personel
Belgelendirme kuruluşunun dokümanları (kalite el kitabı, prosedürleri, talimatları, belgelendirme
programları, personel verileri, soru bankası, vb.), TS EN ISO/IEC 17024, EA 1/22 Rehberi, EA
2/17 Rehberi (onaylanmış kuruluş olarak çalışıyorsa) ve ilgili TÜRKAK şartları açısından incelenir.
Gerekli durumlarda bulgular, değişikliklerin yapılabilmesi için personel belgelendirme kuruluşuna
geri besleme olarak raporlanır.
6.6 Yerinde Denetimin Planlanması
Yerinde denetimin planlanarak gerçekleştirilebilmesi için başvuran UDK'nın yönetim sisteminin en
az 6 ay süre işletilmiş olması; iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin yapılmış olması
gerekmektedir.
Belgelendirme Kuruluşunun merkez ofisinin denetimi, kapsam genişliği, belgelendirmenin çeşitliliği
ve risk durumu, kuruluşun yurt dışı faaliyetleri ve lokasyon sayısı dikkate alınarak teknik sorumlu
tarafından ekip lideri, denetçi ve teknik uzmanlarla görüşülerek tespit edilir. Belgelendirme
kuruluşunun merkez ofis dışında lokasyonlarının bulunması durumunda ilk akreditasyon
denetiminde önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiği her lokasyonda ofis ve tanık denetimler yapılır.
Özellikle bu lokasyonlarda yapılan denetimlerde, belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kapsamı
içerisinde yapılan faaliyetlerinin yetkinliğinin anlaşılması hedeflenecektir. İlk denetimin mahiyeti,
personel belgelendirme kuruluşu tarafından talep edilen akreditasyon kapsamına ve işletilen kalite
yönetim sisteminin karmaşıklığına bağlı olacaktır.
Denetimlerde tüm personel belgelendirme alanları teknik gözden geçirmeye ve ofis denetimine tabi
tutulacaktır. Denetim ekibi her bir ana alanda veya türde sınav personelinin teknik yeterliliğini
aşağıda verilenler noktasında denetleyecektir:
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a)
b)
c)
d)

Personel eğitim ve tecrübesine ilişkin kayıtlar,
Belgelendirme faaliyeti neticesinde oluşan kayıtların incelenmesi,
Sınav personeli ile görüşülmesi,
Sınav gerçekleştirdiği sırada personelin performansının denetlenmesi.

TÜRKAK’tan akredite olmak isteyen personel belgelendirme kuruluşları TÜRKAK denetim ekibinin
onaylanmasından hemen sonra o tarihe kadar yapmış oldukları ve planlamış oldukları sınavların
listesini TÜRKAK’a bildirmek durumundadır. Ayrıca personel belgelendirme kuruluşu, denetim
öncesinde, mevcut personelinden kalite yönetim sistemimin yürütülmesinde ve belgelendirme
süreçlerinde görev alan ve birden fazla görevi olan personeli ve mevcut iş programına göre
belgelendirme lokasyonlarını TÜRKAK’a (Teknik Sorumluya ) bildirmelidir.
Yukarıda bahsedilen bilgiler, planlama sürecinde, saha denetimi için örnek lokasyonların, sınav
personelinin seçimine, denetim gün sayısının ve günlerinin belirlenmesine ve ek teknik denetçi
ihtiyacı olup olmadığının personel belgelendirme kuruluşunun bilgisi dahilinde birlikte denetimin
organize edilmesini sağlayacaktır.
6.7 Denetim Süresinin Belirlenmesi
Denetim için görevlendirilen denetçi ve teknik uzmanların yapacakları denetim faaliyeti için
harcayacakları süreler “ R10.09 – Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam/Gün)
Hesaplanması Rehberi” baz alınarak hesaplanır
Akreditasyon denetimine hazırlık sürecinin önemli bir işlemi olan denetim zamanı, (adam/gün) birimi
cinsinden hesap edilirken, doküman inceleme safhasında elde edilen bulgular dikkate alınarak esnek
bir yaklaşım içerisinde olunur.
Akreditasyon denetiminden geçirilecek olan personel belgelendirme kuruluşlarının denetimi ile ilgili
denetim süresinin (adam gün) bazında belirlenmesinde, kuruluşun başvuru yaptığı faaliyet kapsamı
ana etken olarak dikkate alınır. Kuruluşun başvuru kapsamının içeriğiyle birlikte, kuruluşun çok
şubeli olup olmaması, belgelendirme faaliyetlerine katılan personel sayısı, organizasyon yapısı,
faaliyetlerin gerçekleştirildiği mahaller ve ayrıca kapsamın genişliği ve zorluğu da değerlendirilir.
Belgelendirme kuruluşunun başvurusunda yer alan kapsamlara ilişkin belgelendirme programlarının
yerinde denetime gelinmeden önce görevlendirilen denetim ekibi üyesince incelenebilmesi için,
programa ilişkin tüm bilgi ve dokümantasyon, TÜRKAK e-Portalına yüklenmek zorundadır.
Kuruluş, belgelendirme programına ilişkin “Soru Bankası “nı yüklemek istemez ise, bu durum şartlı
olarak kabul edilebilir. Bunun için belgelendirme kuruluşunun başvurusunda yer alan kapsamlara
ilişkin mevcut “Soru Bankası”nı e-portala yüklemek istemediğini, soru bankasının
kuruluşlarında(yerinde) incelenmesini ve başvurulan / denetlenecek kapsamlarda görevlendirilecek
her bir denetçi için denetim gün sayısının artırılmasını kabul ettiklerini belirten yazılı bir talebi olması
gerekir. Bu durumda, soru bankasının UDK‘da incelenebilmesi için ilgili kapsamlarda
görevlendirilen her denetçinin denetim gün sayısı en az bir gün artırılır ve denetim ücretine yansıtılır.
Buna ilaveten, belgelendirme kuruluşunun yeterliliğini ve performansını tespit etmek amacıyla,
belgelendirme faaliyetlerinden örnekleme yapmak suretiyle gözlemlerde bulunmak veya sahada
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yapılan sınav çalışmalarından kritik olanlarına öncelik verilmesi ve saha denetimini
gerçekleştirilmesi için sürelerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Denetimlerde toplam denetim süresi
(adam/ gün) olarak belirlenirken aşağıda verilen Tablo-1 ’de belirtilen hususlar da dikkate alınır.
TABLO- 1
Ofis Denetimi (doküman inceleme, ön
Teknik Faaliyetler ( Personel Belgelendirme
hazırlık, kalite yönetim sistemi ile ilgili saha
Programları)
denetimi ve raporlama)
21 (Her denetçi/teknik uzman için)
( Başvurulan Personel belgelendirme programlarını
Merkez
kapsayacak şekilde her bir alan/ program için ayrı
31
ayrı hesaplanmak suretiyle denetçi/teknik uzman
sayısı belirlenir.)
21 (Her denetçi/teknik uzman için)
(Her bir Lokasyon )
( Başvurulan Personel belgelendirme programlarını
kapsayacak şekilde her bir alan/ program için ayrı
21
ayrı hesaplanmak suretiyle denetçi/teknik uzman
sayısı belirlenir.)
Tablo -1’ de gösterilen (adam / gün) birimli süreler ilk akreditasyon denetimleri için verilmektedir.
Gözetim denetimleri için belirlenen süre, ilk akreditasyon sürecinde, ofis ve saha denetimi için verilen
adam gün süresinin yaklaşık %50’si olmalıdır.
Gözetim denetimi ile birlikte kapsam genişletme talebi var ise, bu süre kapsamın büyüklüğü ve
özelliğine bağlı olarak gözetim denetimindeki adam gün süresinin dışında hesaplanarak, gözetim
denetimi için hesaplanan süreye eklenir. Gözetim denetimi ile birlikte kapsam genişletme
başvurusunun bulunulması halinde, kapsamın içeriğine (genişliğine) göre ilk akreditasyonda
belirtilen hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanan süre, gözetim süresine ilave edilir.
Esnek akreditasyon kapsamına başvuran personel belgelendirme kuruluşları için TÜRKAK
denetiminde ek süreye ihtiyaç duyulur. Düzenli ziyaretlerde ve gerekli görüldüğü tüm durumlarda,
TÜRKAK esnek kapsamla ilgili olarak kuruluşun yeterliliğini değerlendirir.
6.8 Yerinde Denetim
İlk akreditasyon denetiminde personel belgelendirme başvurusunda bulunulan kapsam ile ilgili olarak
sektör/uzmanlık alanı içerisinde en az bir alt grupta personel belgelendirme sınavı için tanık
denetimin yapılması gerekmektedir. Tanık denetim sayısı başvuruda bulunulan kapsamların genişliği
ve karmaşıklığı ile belgelendirme programlarının çeşitliliğine göre denetim ekibinin görüşü
doğrultusunda, teknik sorumlu tarafından arttırılabilir. Teknik sorumlu tarafından belgelendirme
kuruluşunun 3 ay içinde yapacağı belgelendirme sınavları listesi istenir. Tanık olunacak sınavların
planlamasında bu liste dikkate alınır.
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TÜRKAK teknik sorumlusu ve denetim heyeti, beyan edilen sınav ve personel listesinden Madde
6.8.1 ve Madde 6.8.2 belirtilen kriterlere göre tanık olunacak sınavları ve sınav değerlendiricilerini
belirler. Tanık olunacak sınavlara ait bilgiler denetim programında belirtilerek UDK’nın gerekli
hazırlığı yapması sağlanır.
Yerinde denetim konusunda belgelendirme kuruluşu ile mutabakat sağlanan denetim tarihi için
denetim teklifi ve denetim programı hazırlanarak belgelendirme kuruluşuna onay için gönderilir ve
onay sonrası ofis denetimi ve program dahilinde tanık denetimler gerçekleştirilir.
TÜRKAK denetim ekibi, kuruluşun her bir belgelendirme sürecinde görev alan personelin
yeterliliğine ilişkin tüm kayıtlarını ofis denetimi sırasında inceler.
Belgelendirme kuruluşu, denetim sırasında (mümkünse) tüm sınav yapmaya yetkili personeli hazır
bulundurmalıdır. Sınav yapacak personelin, ofis denetimi sırasında denetim ekibi tarafından mülakat
yapılabilmesine olanak sağlanmalıdır.
6.8.1 Sınav Yapıcı Personel (Sınav Yapıcılar)
Sınav yapıcı personelin değerlendirilmesi için tanık olunacak sınavların planlamasında, mümkünse
sınav yapmaya yetkili tüm personelin yeterliliğini gösterecek şekilde planlama yapılır. Bu planlama
yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
İlk Akreditasyon denetiminde;
a) Denetim ekibi tarafından (gerektiğinde ve mümkünse) uygulamaya yönelik yetkilendirilmiş/
yetkilendirilecek tüm personel ile mülakat yapılabilmesi ve bilgilerinin değerlendirilmesi.
b) Personel Belgelendirme kuruluşunda birden fazla sınav yapıcı personelin bulunması durumunda
denetim ekibi tarafından kişilerin yetkilendirmesini ilk veren kişinin ve yetkinlik düzeyine göre
riskli görülen (deneyim vb.) diğer sınav yapıcıların/değerlendiricilerin sınavının
gözlemlenmesine öncelik verilmesi ve yetkilendirilen diğer kişilerin yetkilendirilmesine temel olan
kanıtların (yetkinlik kayıtları) incelenmesi ( Kuruluşlarca sınav yapacak kişilerin
yeterliliğinin,yetkinliği kanıtlanmış kişilerce değerlendirilerek verilmesine dikkat edilmelidir).
İlk akreditasyon denetimi, mümkün olduğunca tüm sınav yapıcıların sınav performansları
gözlemlenecek şekilde planlanır.
c) Denetimlerde denetim ekibi tarafından ana alanla ilgili Tablo- 2’de verilen sınav yapıcı personel
sayısı dikkate alınarak, alt alanlarla ilgili tanık olunacak sınavların gözlemlenmesi için planlama
yapılır. Tanık denetimlerin yapılacak ofis denetimi başlangıç tarihi itibari ile 3 ay içinde planlanan
sayıda yapılması gerekir. Ofis denetimi sonrası 3 ay içinde sınav gözlemlenememesi halinde
kapsam/kapsamlar değerlendirme dışı bırakılarak akreditasyon verilmez.
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Tablo-2
Ana Alan Sınav Yapıcı Personel Sayısı
1-4
5-10
11-20
20-

Tanık Olunacak Alt alan Sınav Sayısı
En az 1
En az 2
En az 3 *
En az % 20 *

*
Belgelendirme Sınav Programının birden fazla sınav yapıcı personel (değerlendirici) içermesi
halinde tanık olunacak sınav sayısı yarı yarıya azaltılabilir.
Yukarıda belirtilen hususlar akredite olmuş ancak akreditasyon kapsamına alınması için kapsam
genişletme başvurusu yapmış kuruluşlar için de geçerlidir. Gözetim denetimlerinde, daha önce
yapılan denetimlerde gözlemlenmemiş sınav personelinin gözlemlenmesine dikkat edilir.
Gözlemlenecek sınav yapıcıların seçimi; görev aldıkları sınav sayıları, deneyimleri, eğitimleri,
önceki denetimlerin raporları vb. risk faktörleri göz önünde bulundurularak yapılır. Her bir sınav
personelinin mümkünse akreditasyon çevrimi sırasında ( 4 yıllık dönemde) en az bir kere
gözlemlenmesi sağlanır.
6.8.2 Tanık Olunan Sınavlar
Tanık denetimler, belgelendirme programına göre personel belgelendirmesi yapan kuruluşun, sınav
ekibinin program ile ilgili bilgisini ölçmenin yanında, belgelendirme programını uyguladığı kişiyi
ölçebilme ve değerlendirme yetkinliğini de kapsayacak şekilde yapılacaktır.
Tanık olunacak sınavlar seçilirken genel uygulama kuralları aşağıda verilmiştir:









Tanık olunacak belgelendirme faaliyetlerinin seçiminde, belgeli personelin yaptığı iş ve
belgelendirme süreci ile ilgili riskler ile belgelendirme sayıları, yurtdışı faaliyet durumu gibi
diğer risk unsurları dikkate alınır.
Tanık olunacak sınavların seçimi yapılırken ilk belgelendirme sınavı tercih edilir. Alternatif
olarak belge yenileme sınavı seçilebilir. İlk belgelendirme sınavı veya belge yenileme sınavının
mümkün olmadığı hallerde, belgelendirme kuruluşunun belgelendirdiği personele yapacağı
gözetim faaliyetlerine tanık olunabilir.
İlk akreditasyon denetiminde, başvuruda bulunulan her bir uzmanlık alanında en az bir
sınava tanıklık edilecektir.
Akredite olan bir personel belgelendirme kuruluşu yeni bir alanda kapsam genişletme
talebinde bulunur ise bu uzmanlık alanında en az bir sınav gözlemlenir.
Aynı uzmanlık alanına karşılık gelen birden çok kapsamın bulunması halinde, sınav
materyallerin ve malzemelerinin benzer olması, sınav yapıcıların aynı olması, sınavların
değerlendirme süreçlerinin benzer olması halinde bu kapsamlar arasında örnekleme
yapılabilir.
Birden çok seviyesi olan mesleklerde ilk akreditasyon ve kapsam genişletme denetimlerinde
genel olarak en yüksek seviyedeki sınavlara tanıklık edilir. Gözetim ve yenileme
denetimlerinde ise belgelendirme sayısı, önceki denetimlerde tanıklık edilen seviye gibi
faktörler göz önünde bulundurularak gözlemlenecek sınava karar verilir.
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Akredite edilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu, akredite olduğu kapsamlarda yapılacak
gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinde, adaylara ilişkin belgelendirme talebi alınan ve
tüm süreçlerin işletildiği (başvuru, değerlendirme, sınav, karar vb.) (gerçek) sınav uygulamasını
göstermelidir.
Akredite edilen kapsamlar için 4 yıllık akreditasyon çevrimi sürecinde en az bir defa sınav
gözlemlenmek zorundadır. Akredite edilen kapsam için yapılan ilk iki gözetim / kapsam
genişletme denetiminde yapılan sınavlar gözlemlenememiş ise, akreditasyon yenileme
denetiminde mutlaka sınav gözlemlenir. Bu kapsamlarda sınav gözlemlenemez ise, bu
kapsamlarda akreditasyon askıya alınır. (NOT: Bazı sektörler için, birden fazla seviyeden oluşan
ve sınav görülememiş kapsamların yetkinliğinin değerlendirilmesinde, aynı kapsamın bir veya
birkaç seviyesinde daha önce yapılmış sınavlar, sınav yapılmamış diğer seviyelerdeki yetkiliğin
değerlendirmesinde dikkate alınabilir).
Çevrim boyunca tanık olunacak sınavların sayısının ilk akreditasyon denetiminde tanık
olunan sınav sayısının 1,2 ila 1.5 katı olması esastır.
Özel durumlarda TÜRKAK, tanık denetimin (sınavın) yerine yeterliliği ölçecek başka yöntemler
belirleyebilir.
Bir personel belgelendirme kuruluşunun birden fazla sınav merkezi veya lokasyona sahip olması
durumunda denetimlerde tanık olunacak sınavlar veya lokasyon seçimi için bir örnekleme yapılır.
Örnekleme ve gözetim lokasyonlarda yapılan faaliyetlerin durumuna (önemli faaliyet) göre
belirlenir. Sınav merkezleri veya lokasyonların seçimi yapılırken aşağıdaki faaliyetler de dikkate
alınır:
a) Sınav merkezine/lokasyona yapılan belgelendirme başvuru sayısı
b) Sınav merkezinin/lokasyonun sınav yapan personelinin eğitim ve tecrübe durumu
c) Sınav merkezinin/lokasyonun taşeron olarak kullanılması durumu
TÜRKAK gerekli gördüğü hallerde, personel belgelendirme kuruluşlarının belgelendirdiği
personelin yetkinliğinin sürdürüldüğünü gözlemlemek için ilgili personel ile görüşme yapabilir.
Akreditasyonun geçerlilik süresi boyunca akredite edilmiş her ana kapsam için bir sınava tanık
olunması gerekir.

6.8.3 Tanık Denetimlerde TÜRKAK Denetim Ekibi Üyesinin Rolü
Tanık olunacak sınavların uygulanması ile ilgili genel kuralar aşağıda verilmiştir.
 Akredite olmak için başvuran personel belgelendirme kuruluşunun başvuru kapsamına göre
TÜRKAK denetim ekibi üyeleri tanık denetimlerde görevlendirilir. Denetim ekibi üyelerinin
görevlendirilmesinde, ilgili kapsamda teknik yeterliliğinin olması dikkate alınır.
 Tanık olunan sınavlar süresince TÜRKAK denetim ekibinin rolü, personel belgelendirme
kuruluşunun çalışmalarını ilgili standartlara veya programlara uygun yapılıp yapılmadığını
izlemektir.
 Personel belgelendirme kuruluşu, tanık olunacak sınavın başlamasından önce mümkünse
TÜRKAK denetim ekibinin sınavda bulunma amacını sınava katılanlara açıklamalıdır.
 TÜRKAK denetim ekibi, personel belgelendirme kuruluşunun yapacağı sınavın/sınavların tüm
sürecini görecek şekilde katılır. (Sınav sorularının getirilişinden verilen cevapların
değerlendirilmesi ve/veya uygulama sınavının yapılıp değerlendirilmesi aşamasına kadar olan
süreç)
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Tanık olunan sınavların bitiminde TÜRKAK denetim ekibi görüşlerini mümkün olduğu takdirde
personel belgelendirme kuruluşu sorumlularına/izlenen sınav yapıcılara aktaracaktır. Mümkün
olmayan durumlarda ise akreditasyon denetiminin kapanış toplantısında tanık olunan
sınav/sınavlar ile ilgili görüş ve bulgular belgelendirme kuruluşuna bildirilecektir.
Mümkün olduğunca, akreditasyon çevrimi boyunca TÜRKAK Denetim ekibi belgelendirme
kuruluşunun havuzunda bulunan tüm sınav yapıcıların saha çalışmasına tanıklık edecektir.
6.9 Gözetim Denetimi
Gözetim denetimleri, ilk akreditasyon tarihi temel alınarak “P701 Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü”nde belirtildiği şekilde yapılır. Gözetim denetimleri bir
akreditasyon çevriminde (48 ay) tüm kapsamı içerecek şekilde planlanarak yapılır. Yönetim
sisteminde ve organizasyonda meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik TÜRKAK’a bildirilecek
ve bu değişiklikler TÜRKAK tarafından gözden geçirilerek değerlendirilecektir. Önemli değişiklikler
ek denetim süresi veya gözetim denetiminin öne çekilmesini gerektirebilir.
TÜRKAK, gözetim denetimlerinde, ilk akreditasyon denetiminde tanık denetimi yapılmayan temel
belgelendirme alanlarının, alt belgelendirme programlarının denetimini bir akreditasyon çevriminde
tümünü tamamlayacak şekilde planlar ve yapar. Çok şubeli belgelendirme kuruluşlarında denetimler,
kuruluşun tüm şubelerinin kapsamları bir akreditasyon çevriminde denetlenecek şekilde planlanacak
ve yapılacaktır.
Gözetim denetimlerinde, denetim kapsamına alınan her bir belgelendirme programında belge sayısı,
ilgili kuruluş personelinin deneyimi, belgelendirme programının kapsamı vb. riskler göz önünde
bulundurularak en az iki adayın sınav ve belgelendirme kayıtları (varsa kamera kayıtlarını da içerecek
şekilde) incelenecektir. İncelenen sınavlarda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde incelenen kayıt
sayısı kuruluşun bu alandaki yetkinlik ve tarafsızlığı hakkında karar vermeye yeterli olacak şekilde
artırılacaktır.
Mümkün olduğunda tanık denetimlerin rutin gözetim ve akreditasyon yenileme denetimleri ile
birlikte yapılmasına dikkat edilir. Ancak tanık denetimlerin, gözetim ve yenileme denetimi ile
3 aylık süre içinde birlikte yapılamadığı durumlarda bağımsız tanık denetimler akreditasyon
çevrim programına uygun olarak ilgili denetimin öncesindeki veya sonrasındaki bir zamanda
gerçekleştirilebilir.
6.10 Kapsam Genişletme Denetimi
Personel Belgelendirme Kuruluşu, kapsam genişletme başvurusunu, Başvuru Formu (F701-003 ) nu
doldurarak kağıt ortamında/elektronik ortamda yazılı olarak vermek zorundadır. (Formda kapsam
genişletme kısmı işaretlenip, kapsamlar belirtilir. Ayrıca belgelendirmede kullanılacak standart veya
program için sahibinden izin alınması gerekiyorsa, gerekli iznin alınması veya kullanım ile ilgili
sözleşme yapılması ve kapsam genişletme başvurusu sırasında TÜRKAK ’a imzalı/elektronik imzalı
verilen belgelerle birlikte ibraz edilmesi zorunludur) Kapsam genişletme başvuruları, kuruluşa
yapılacak denetimler için planlama ve teklif yapılmadan önce yapılmalıdır.
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Kapsam genişletme yapılabilmesi ve kabul edilebilmesi için önceden gerçekleştirilmiş bir denetimin
sonuçlanmış olması esastır. Ayrıca kuruluşa yapılmış rutin bir denetim ile bunu takip edecek rutin
diğer denetim arasında (Örneğin; ilk akreditasyon- 1.gözetim arası veya 1. gözetim-2.gözetim veya
2.gözetim– akreditasyon yenileme) bir defadan fazla kapsam genişletme denetimi düzenlenmez. Bu
süreç içinde yapılacak diğer kapsam genişletme başvuruları rutin yapılacak olan denetimlerle
birleştirilerek (birlikte) yapılır. Gözetim denetimleri ile beraber yapılacak kapsam genişletme
başvuruları, planlamaya imkan verilebilmesi için gözetim denetiminden tercihen 3 ay önce yapılır.
Denetim teklifinin yapılıp kabul edilmesinden sonra yapılacak kapsam genişletme başvuruları, söz
konusu gözetim denetimi dahilinde değerlendirilmez.
UDK doküman ve kayıtları her denetim öncesinde denetim ekibi tarafından incelenir. Kapsam
genişletme denetimlerinde, kuruluşun başvuru yapmış olduğu kapsam, bu kuruluşun akredite
olduğu mevcut kapsamlardan farklı bir sektörde ise, kapsam genişletme başvurusunda talep
edilen kapsamlara yönelik UDK doküman ve kayıtlarının ilgili denetim ekibi üyeleri tarafından
ekip lideri kontrolünde Doküman ve Kayıt Gözden Geçime Formu ile incelenmesi esastır.
Kapsam genişletme başvurusunda yer alan kapsamların denetimleri ve tanık olunacak sınavlar ilk
akreditasyon denetiminde olduğu gibi planlanarak gerçekleştirilir.
UDK tarafından kapsam genişletme başvurusunda yer alan kapsamlar, yapılacak denetim öncesi, eportalda yer alan “Kapsam Editörü” bölümüne giriş yapılarak başvuru formunun A, B ve C
bölümlerinde yer alan bilgiler ilgili alanlara girilir.
Akredite olunan kapsamda bir standardın veya uygunluk değerlendirme programının revize
olması durumunda, bu kapsamlarda akredite olan kuruluşların yeni revizyona göre
yeterliliklerinin denetlenmesi kapsam değişikliği çerçevesinde incelenir.

6.11 Akreditasyon Yenileme Denetimi
Belgelendirme kuruluşu tarafından akreditasyon yenileme “ P701 Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü”nde belirtildiği şekilde başvuru formu doldurularak
(akreditasyon yenileme işaretlenmiş) yapılır.
UDK tarafından yapılan akreditasyon yenileme başvurusuna akreditasyon için yeni kapsamlar ilave
ediliyorsa, bu kapsamlar yapılacak denetim öncesi, e-portalda yer alan “Kapsam Editörü” bölümüne
giriş yapılarak başvuru formunun A, B ve C bölümlerinde yer alan bilgiler ilgili alanlara girilir.
Akreditasyon yenileme denetiminde, belgelendirme kuruluşunun ilk akreditasyon denetimine benzer
bir yaklaşımla, kalite yönetim sisteminin ve belgelendirme süreçlerinin incelenmesi de dahil olmak
üzere personel değişiklikleri, belgelendirme programına uygun bir faaliyet yapıp yapmadığı,
standartlar ve teknik şartnamelerdeki değişikliklerin uygulamalara yansımaları, taşeron olarak
yaptırılan faaliyetlerin kontrolünün etkinliği ve kayıtları incelenir.
TÜRKAK, lokasyonlardaki herhangi bir adres ve faaliyet değişikliğinden haberdar edilmelidir.
Belgelendirme kuruluşunun, akredite hizmet sağlayacağı yeni lokasyonlarını hizmete açmadan önce,
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bu yeni lokasyonların akreditasyon kapsamına dahil edilebileceği hususunda TÜRKAK’a bilgi
vermelidir. TÜRKAK yeni lokasyonun denetim ihtiyacını gözden geçirecek, akreditasyon kapsamı
revize edilecek ve yeni lokasyon gözetim ve akreditasyon yenileme planına dahil edilecektir.
Kuruluşa yapılan denetimlerde gerekli olması halinde, takip denetimi organize edilecektir.
Yenileme denetimlerinde, her sektörden en az 1 kapsamın denetim programına dahil edilmesi esastır.
7. AKREDİTASYON SERTİFİKALARI VE PERSONEL SERTİFİKALARI
Başvuru yapan kuruluşun, denetimlerden başarı ile geçmesi ve denetim ekibinin önerdiği kapsamların
uygun görülmesi halinde Akreditasyon Kurulunca akreditasyon kararı alınır. Kuruluşa akredite
olduğunu gösteren Akreditasyon Sertifikası (ve kapsamı gösteren ekleri) düzenlenir ve akreditasyonla
ilgili belgelerde kullanılmak üzere kuruluşa özgü bir “Akreditasyon Markası “verilir. Ayrıca akredite
edilen kuruluş ve kapsamı www.turkak.org.tr TÜRKAK web sayfasında yayınlanır.
TÜRKAK tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarına düzenlenen akreditasyon
sertifikalarında belirtilen kapsamlarda; “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman. ”,
“Akredite Edilen Kapsam ” ve “Açıklama” bölümlerinde bilgiler verilir. Kapsamlar için
“Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman ” bölümünde standart ve programlar için yayın
tarihi (yıl olarak) ve varsa revizyon /yayın no’suna yer verilir. Ayrıca kapsamlar için “Açıklama“
bölümünde , MYK tarafından yayınlanan Ulusal yeterlilikler için genel olarak yeterliliğin yapısında
yer alan tüm birimler (A1, A2, B1, B2, vb.) belirtilir. Ancak birimlerin çok fazla olması durumunda
kapsamda yer alan birimler, aralık olarak gösterilebilir. (Örnek 3, MYK Çelik Kaynakçısı).
Örnek 3 : TÜRKAK tarafından düzenlenen sertifika kapsamı
Standard/Belgelendirmeye Esas
Alınan Doküman.
EN ISO 9606-1 :2013
TS EN ISO 9606-1: 2014
ASME Sec. IX :2015

Akredite Edilen Kapsam

Açıklama

Kaynakçıların belgelendirilmesi
Kaynakçıların belgelendirilmesi
Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları
Çelik kaynakçıları
Basınçlı Kap ve Kazan
Kaynakçıları

TS EN 13067: 2013

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)
Kaynakçıların Belgelendirilmesi

11UY0010-3: 2017 - Rev.03
11UY0011-3 :2018-Rev.03
12UY0078-4: 2014-Rev.01

MYK - Çelik Kaynakçısı - seviye 3
MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3
MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

TS EN ISO 9712 : 2014

Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Plastik Kaynakçıları
çizelge 1
Alt Grup 3.6, 3.8
A1 ve B1-B14
A1, A2
A1, A2, A3

Akredite edilmiş olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarının kapsamlarındaki güncellenen (revize
olan) “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman” a göre belgelendirme yapabilmesi için,
TÜRKAK’a kapsam değişikliği için başvuru yapılması ve başvuruya istinaden yapılacak denetim ile
kapsam değişikliğinin uygun görülmesi sonrası kapsam değişikliği kararının alınıp akreditasyon
sertifikasının değiştirilmesi (revize edilmesi) gerekmektedir.
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Bazı standart veya belgelendirme programlarında yapılan değişiklikler için bu uygulama şekli, bazı
özel durumlar (yapılan denetimlerde görev alan denetçi veya teknik uzmanlardan gelen geri
beslemeler sonucu alınan uyarıları, program sahibinin değişiklikler ile ilgili uyarısı veya görüşü,
şikayetler vb.) sonucu, gerektiğinde TÜRKAK tarafından oluşturulacak çalışma grubunun görüşü
dikkate alınarak değiştirilebilir ve Personel Belgelendirme Kuruluşlarına yerinde denetim yapılarak
veya başka bir yöntemle revize kapsamla ilgili uygulamaya geçilmesine karar verilebilir. Bu tür
uygulamalar yapılması gerektiğinde, personel belgelendirme kuruluşları ayrıca bilgilendirilir.
R10-06 “TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar”
Rehberi gereğince, akredite olunan kapsamda bir standardın veya uygunluk değerlendirme
programının revize olması durumunda; personel belgelendirme kuruluşu yeni revizyona göre akredite
olduğunda programın eski revizyon akreditasyon kapsamından çıkarılır. Bu durumda
belgelendirme kuruluşu, eski standardın/programın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden
akredite olduğu standart/programda, ilgili standartta/programda belirtilen geçiş süreci boyunca, bir
yıl süreyi aşmamak koşulu ile zorunlu hallerde, ürettiği sertifika/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon
Markasını kullanabilir. Uygunluk dğerlendirme programlarının akreditasyon kapsamında atıf
yapılmayan eski revizyonlarında Akreditasyon Markası kullanımı sadece aşağıdaki gibi
belgelendirme kuruluşunun kontrolünde olmayan zorunlu hallerde yapılabilir;
- Uygunluk değerlendirme programının güncel revizyonuna göre belgelendirme
faaliyetine başlanılabilmesi için, akreditasyon sonrasında program sahibi veya yasal
otoritelerden izin alınma zorunluğunun bulunması,
- Uygunluk değerlendirme programına göre akredite olunan tarihte eski revizyonuna
göre alınmış fakat süreci henüz tamamlanmamış başvuruların bulunması,Uygunluk
değerlendirme programının eski revizyonu ile ilgili şikayet veya itirazların
değerlendirilmesi sonucunda eski revizyona göre belge düzenlenme ihtiyacı duyulması.
Personel belgelendirmesi için “belgelendirme kararı”nı vererek sertifika düzenleyen merkez
dışındaki yerler, ana kuruluşa düzenlenen akreditasyon sertifikası ekinde şube olarak gösterilir ve
düzenlenen belgede şube adres, irtibat bilgileri ve yetkin olduğu kapsamlar ayrıca belirtilir.
Kuruluşun merkez ve şubeleri dışında önemli faaliyet yürütülen diğer lokasyonlarının tamamının
adresleri de akreditasyon sertifikalarında ve/veya kapsam eklerinde açıkça belirtilir.

8. ÇOK ŞUBELİ ORGANİZASYONLARIN AKREDİTASYONU
Ortak bir tüzel kişiliğin yasal sorumluluğu altında bulunan ve ortak bir yönetim sistemi uygulanan
şubelerin birlikte akreditasyonu mümkündür.
Personel belgelendirme kuruluşu, başvuru formunda kendi yönetim sistemi altında faaliyet gösteren
şubelerin ölçeği ve sayısını bildirir.
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TÜRKAK denetim ekibi objektif deliler vasıtasıyla ve çeşitli teknikler kullanarak aşağıdaki noktaları
da araştırır:
i)Tüm şubelerin aynı yönetim sistemi altında işletilip işletilmediğini,
ii)Tüm şubelerin iç tetkik programında ve YGG de kapsanıp kapsanmadığını.
Önemli faaliyet yürütülmeyen lokasyonlar aynı şartlar altında çalışmalıdır. Bu lokasyonlar,
sistemin etkinliği ve buradaki faaliyete delil sağlamak için akreditasyon sürecinin parçası olarak
örnekleme esasına göre denetim sürecine dahil edilebilir.
Önemli faaliyetlerin yürütüldüğü şubelerin denetimi sırasında, TÜRKAK farklı şubelerde yürütülen
belirli faaliyetlerin kayıtlarını inceleme ihtiyacı duyabilir.
TÜRKAK merkez ofisin denetiminde veya organizasyonun birden fazla lokasyonda uygunsuzluk
gözlemler ise, düzeltici faaliyet prosedürü tüm şubeleri kapsayacak şekilde uygulanmalıdır. Herhangi
bir şube denetimindeki sonuçlar, yönetim sisteminde önemli zayıflıklar ve tutarsızlıklar açığa
çıkarıyor ise, TÜRKAK denetim programını gözden geçirmek sureti ile denetlenecek şube sayısını
arttırabilir.
Şubedeki önemli bir bulgu sonucunda, ilgili şube akreditasyon kapsamından çıkarılabilir.
Uygunsuzluğun nedeni merkez ofis kontrolünün yetersizliğinden kaynaklanıyor ise, akreditasyon
tümü ile gözden geçirilerek, askıya alınabilir veya geri çekilebilir.
Kuruluşun önemli faaliyet yürütülen şubeleri bir akreditasyon döngüsünde (48 ay) en az bir defa
ziyaret edilmesinin yanı sıra merkez ofis her yıl ziyaret edilir.
9. ESNEK KAPSAMDA AKREDİTASYON
Sabit akreditasyon kapsamı personel belgelendirme kuruluşunun yetkin olduğu değerlendirilen
belgelendirme kapsamlarının kesin bir tanımını içermektedir ve kapsama eklenecek her bir yeni
(revizyona uğramış) standart/belgelendirmeye esas alınan doküman için personel belgelendirme
kuruluşunun yetkinliğinin bir denetim ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte personel
belgelendirme kuruluşunun daha önce denetlenmiş olan kapsamlardaki yetkinliklerine dayanarak
güncellenmiş standart/belgelendirmeye esas alınan dokümanları kapsamlarına ekleyerek kapsam
genişletmelerine imkân tanıyan mekanizmaların kurulmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
Esnek kapsamda akredite olmuş bir personel belgelendirme kuruluşu, denetim gerçekleştirilmeden
akreditasyon kapsamında yaptığı değişiklikler için akreditasyon beyan edebilmektedir.
Akredite personel belgelendirme kuruluşu, her yeni faaliyet için akreditasyon kurumu tarafından
denetim gerekliliği olmadan akreditasyon kapsamının bir kısmının veya tamamının yönetimi
hususunda sorumluluğu üstlenir.
Personel belgelendirme kuruluşlarının, esnek kapsamda akreditasyon talep etmeden önce, esnek
kapsama olan ihtiyaçlarını analiz etmeleri istenecektir. Esnek kapsamın gerektirdiği şartları da içeren
genişletilmiş bir yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için gereken ek
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çalışma yalnızca böyle bir esnekliğe olan ihtiyacın, personel belgelendirme kuruluşu tarafından açık
bir şekilde kanıtlandığı durumlarda değerlendirmeye alınacaktır.
Esnek kapsamda akreditasyon, bir akredite personel belgelendirme kuruluşunun, kapsamında yer alan
bir belgelendirme programının yeni revizyonlarını, ek bir denetim gerekmeden kapsamına
ekleyebilmesine izin verir.
Esnek kapsam talep eden personel belgelendirme kuruluşunun aşağıdakileri kanıtlaması istenecektir:
- Sabit kapsamın hâlihazırda personel belgelendirme kuruluşunun üstlendiği iş bakımından kısıtlayıcı
olduğu,
- Yönetim sisteminin, esnek kapsamı bu rehberde belirtilen tüm şartlara uygun şekilde kontrol
edeceği, gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin akreditasyon gereksinimleri ile uyumlu olduğu,
- Personel belgelendirme kuruluşunun esnek kapsamı destekleyecek teknik yetkinliğe ve yeterli
tecrübeye sahip olduğu.
Esnek kapsam uygulaması, personel belgelendirme kuruluşunun, akreditasyon kapsamı ile birlikte,
İlave Akredite Programlar Listesini (İAPL) kullanması esasına dayanır. Personel belgelendirme
kuruluşunun, son TÜRKAK denetiminden itibaren, esnek akreditasyon kapsamı yoluyla beyan ettiği
ilave personel belgelendirme programları kayıt altına alınır. Personel belgelendirme kuruluşları için
standart/belgelendirmeye esas alınan doküman, akredite edilen kapsam, yayın tarihi ya da revizyon
/yayın numarası, açıklamalar (yeterlilik birimleri vb.) ve kuruluşun belgelendirmeye başladığı tarih
bilgileri bu dokümanda kaydedilir. İAPL personel belgelendirme kuruluşu tarafından kontrol edilir
ve güncellenerek TÜRKAK’ın ve personel belgelendirme kuruluşunun web sitelerinde yayımlanır.
TÜRKAK’ın web sayfasında yayımlanması işlemi TÜRKAK web portalı aracılığıyla yapılır.
TÜRKAK tarafından esnek kapsamda akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarına
düzenlenen akreditasyon sertifikalarında belirtilen kapsamlarda; “standart/belgelendirmeye esas
alınan doküman. ”, “akredite edilen kapsam ” ve “açıklama” bölümlerinde bilgiler verilir. Kapsamlar
için “standart/belgelendirmeye esas alınan doküman ” bölümünde standart ve programlar için yayın
tarihi ya da revizyon /yayın numarasına yer verilmez. Bu bilgiler kuruluş tarafından F701.088
Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Güncel Belgelendirme Standartları/Programları listesinde
güncel olarak tutulur ve talep edildiğinde ilgili taraflarla paylaşılır.
Kuruluşlar, güncel belgelendirme programına geçtikten sonra müşteri talebine bağlı olarak makul bir
süre boyunca (1 yılı geçmeyecek şekilde), eski belgelendirme programının uygulamasıyla ilgili teknik
açıdan herhangi bir sorun bulunmaması ve personel, ekipman ve yönetim sistemini sürdürüyor olmak
şartıyla eski versiyon belgelendirme programına göre de sertifika düzenleyebilirler. Ancak bu süre
bir yılı geçecekse, kuruluşlar tarafından bunun gerekçesinin ilgili denetim ekibi üyesine/üyelerine
sunulması ve ekip üyelerinin bu hususları uygun bulması halinde ilgili denetim dokümanlarında
belirtmesi gerekmektedir. Söz konusu gerekçelerin akreditasyon karar kurulu tarafından da uygun
bulunması halinde hem eski hem de güncel versiyon programlar/standartlar kapsama yayın
tarihleriyle birlikte yazılır. Söz konusu talebin sonraki yıl da devam etmesi halinde aynı
değerlendirme tekrarlanmalıdır.
Personel belgelendirme kuruluşu, esnek kapsam çerçevesinde yapacağı değişiklikleri, yalnızca daha
önce TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kapsamlar için gerçekleştirebilir. Esnekliğin
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kullanılabilmesi için revize edilen personel belgelendirme programının geçerli kılınması ve
uygulanabildiğinin belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanması ve kuruluşun bunlara dair
kayıt/dokümanlara sahip olması gerekir. Personel belgelendirme kuruluşu esnek akreditasyon
kapsamında değişiklik yapmadan önce gerçekleştirdiği tüm doğrulama faaliyetlerini ve güncel
İAPL’yi TÜRKAK’a sunar. Kuruluş, ilgili dokümanların TÜRKAK hizmet portalına yüklenmesi ve
İAPL’nin güncel halinin TÜRKAK ve kuruluşun web sitelerinde yayımlanmasının ardından
akreditasyon kapsamında belge düzenleyebilir.
9.1 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Esnek Kapsamda Akreditasyonu İçin Aranan
Şartlar
Personel belgelendirme kuruluşu, esnek kapsamda akredite olabilmek için aşağıdaki şartları
sağlamalıdır:
a) Kuruluş en az 2 yıllık akreditasyon tecrübesine sahip olmalıdır.
b) Personel belgelendirme kuruluşu yönetimi, revize edilmiş belgelendirme programlarının
uygulamaya konması yükümlülüğü hususundaki yetkilendirmeler de dâhil olmak üzere kilit
sorumluluklara, yeterliliği olan personeli atamalıdır.
c) Esnek kapsamda görev alan personel ilgili alanda en az 2 yıllık deneyime sahip olmalı ve esnek
kapsam konusunda ilgili TÜRKAK / EA / IAF dokümanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
d) Kuruluş, esnek kapsamın uygun şekilde yönetilmesi ve İAPL’nin güncellenmesi için dokümante
edilmiş bir sistem işletmelidir. Böyle bir sistem aşağıdakileri sağlar;
 Esnek kapsamın kurulması için sorumluluklar belirlenir.
 İAPL’nin güncellenmesi yalnızca uygun teknik faaliyetlerin düzgün şekilde
gerçekleştirilmesinden sonra yapılır.
 Akreditasyon kapsamında nelerin yapıldığı/yapılabileceği şeffaf ve kesin olur.
 Daha önce esnek kapsam çerçevesinde gerçekleştirilmemiş bir faaliyete ilişkin bir başvuru
alındığında ilgili prosedür takip edilir. Bu prosedür, personel belgelendirme kuruluşu işi kabul
etmeden önce aşağıdaki asgari gerekliliklerin karşılandığından emin olunduğunu tanımlamalıdır:
-

Personel belgelendirme kuruluşunun talep edilen faaliyet için ihtiyaç duyulan bütün gerekli
kaynaklara erişimi olduğu,
Talep edilen faaliyeti ve faaliyetin geçerli kılma ya da doğrulamasını gerçekleştirebilecek
uygun personelin mevcut olduğu,
Her faaliyet için sorumluların atandığı,
Personel belgelendirme kuruluşunun prosedürleriyle belirlediği gerekli bütün geçerli kılma ya
da doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,
İlgili prosedürün onaylandığı,
Ek faaliyetin listeye personel belgelendirme kuruluşu yönetiminin usulüne uygun şekilde
yetkilendirmesiyle ilave edildiği,
Personel belgelendirme kuruluşunun yeni şubelerinin akreditasyon kurumuna önceden haber
verildiği. Ek olarak, personel belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kurumu tarafından
daha önce denetlenmemiş ya da bir ya da daha fazla kilit faaliyetini gerçekleştirmediği bir
şubesinin bünyesinde ilave bir faaliyetin kapsama eklenemeyeceği.
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Sözleşme gözden geçirme prosedürü talebin değerlendirilmesi konusunda yol gösterici özellikleri
ihtiva eder. Bilhassa, personel belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kapsamındaki faaliyet
listesine daha önce eklemediği bir talep geldiğinde bu durum önem kazanır. Böyle bir durumda
personel belgelendirme kuruluşu müşterisini aşağıdakiler hakkında bilgilendirmek zorundadır:
-

Müşterinin talep ettiği programa/standarda ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi başarılı bir
şekilde tamamlanmadığı takdirde personel belgelendirme kuruluşunun akreditasyon
kapsamında belge üretemeyeceği,
Diğer gerekli bilgiler (örneğin: geri dönüş süresi, fiyat, vb.).

Belgelendirme Programlarının geçerli kılma/doğrulama sürecinin, personel belgelendirme
kuruluşunun geçerli belge üretemeyeceği şeklinde sonuçlanması durumunda, personel
belgelendirme kuruluşu sebep analizi yapmak ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek
zorundadır. Bu düzeltici faaliyetler şunları içermelidir:
 Müşteri, sebep analizi ve daha sonra yapılanlar hakkında ve personel belgelendirme kuruluşunun
akredite belge düzenleyemeyeceği ve bunun sebebi hakkında bilgilendirilmelidir.
 İlgili prosedürlerde yapılan değişiklikler ve değişikliğe sebep olan spesifik problem belirtilerek,
probleme getirilen çözüm tarif edilmeli ve problemin gelecekte tekrar etmeyeceği konusunda
müşteri temin edilmelidir.
 Akreditasyon kurumu bilgilendirilmeli, gerektiği takdirde esnek kapsamın sınırları tekrar
tanımlanmalıdır.
e)

f) Personel belgelendirme kuruluşu, revize programı İAPL’ye eklemeden önce bu programa uygun
olan ve belgelendirme sürecinin uygulanabilir bütün adımlarını kapsayan en az bir demo çalışma
gerçekleştirmelidir.
g) Personel belgelendirme kuruluşu EA-2/15, Esnek Kapsamda Akreditasyon İçin EA Şartları,
dokümanının bütün şartlarına uygun olarak çalışmak zorundadır.
9.2 Personel Belgelendirme Kuruluşunun Bulundurması Gereken Kayıtlar
Personel belgelendirme kuruluşu esnek akreditasyon kapsamındaki bütün değişiklikleri
kaydetmelidir. Bu kayıtlar onaylanmamış çalışmaları da içermeli, iç ve dış tetkikler yapılırken, takip
edilen süreç ve alınan kararları değerlendirmeye imkân tanıyacak ölçüde kapsamlı ve ayrıntılı
olmalıdır. Bu kayıtlar personel belgelendirme kuruluşunun personel belgelendirme programını esnek
akreditasyon kapsamına dâhil etmeden önce gerekli bütün faaliyetleri etkili bir şekilde
gerçekleştirdiğini göstermelidir. Personel belgelendirme kuruluşunun kayıtları asgari olarak şunları
içermelidir;
a) Esnek kapsamda yer alan programların revizyonları için gerçekleştirilen faaliyetlerin kanıtları,
b) Esnek kapsamda yapılan değişikliklerin neler olduğu,
c) Yapılan değişikliğin hangi tarihte uygulanacağı,
d) Programın kuruluş tarafından uygulanabildiğinin doğrulanmasından sorumlu olan personelin
isim ve pozisyonu,
e) Programa ilişkin yetkilendirme ve uygulama kayıtları,
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f) Kilit personel eğitimi.
Personel belgelendirme kuruluşu, yukarıdaki kayıtların TÜRKAK web portala yüklenmesi ve
İAPL’nin güncel halinin TÜRKAK ve kuruluşun web sitelerinde yayımlanmasını müteakiben
akreditasyon kapsamında belge düzenleyebilir.
9.3 Esnek Kapsam Başvurusu ve Ön Değerlendirme Süreci
Kuruluşlar Personel Belgelendirme Kuruluşları için Başvuru (F701-003) formunda kapsam
değişikliğini işaretleyerek ve ilgili kısımları doldurarak esnek kapsam başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru yapacak kuruluşlar, başvuru formunun ( F701-003 ) Ek-1 Akreditasyon Talep Edilen
Personel Belgelendirme Kapsamları kısmını aşağıdaki tabloya uygun olarak doldurur.

Örnek 4: Akreditasyon Başvuru Formunda Esnek Kapsam Beyanı
Standard/Belgelendirmeye
Esas Alınan Doküman
EN ISO 9606-1(e)
TS EN ISO 9712 (e)

Belgelendirme Kapsamlarının açık
adları
Kaynakçıların belgelendirilmesi

TS EN 13067(e)

Tahribatsız Muayene Personeli
Belgelendirmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)
Kaynakçıların Belgelendirilmesi

11UY0011-3 (e)
12UY0078-4 (e)
ASME Sec IX (e)

MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3
MYK – Ön Büro Görevlisi-seviye 4
Kaynakçıların Belgelendirilmesi

AWS D 1.5 (e)

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Aday
Değerlendirme
Türü**
PD

Açıklama
Çelik kaynakçıları

Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Plastik Kaynakçıları çizelge 1,
Alt Grup 3.6, 3.8
A1, A2
A1, A2,A3
Basınçlı Kap ve Kazan
Kaynakçıları
Köprü Kaynakçıları

PD
PD
PD
Y,PD
Y,PD
PD
PD

** Y: Yazılı Sınav - YS : Yazılı ve sözlü sınav
S: Sözlü Sınav - PD : Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)
Bilgisayara dayalı sınav D : Diğer, (e): Esnek kapsam

BD:

9.4 Esnek Kapsamının Akreditasyon Sertifikalarında Gösterimi ve İAPL
Esnek akreditasyon kapsamı TÜRKAK tarafından tek başına verilebileceği gibi sabit kapsam ile
birlikte de verilebilir. Esnek akreditasyon kapsamı TÜRKAK web sitesinde yayımlanır. Personel
belgelendirme kuruluşu esnek akreditasyon kapsamında değişiklik yapmadan önce oluşturduğu
kayıtlarını ve İlave Akredite Programlar Listesinin güncel durumunu TÜRKAK portala yükler ve
İAPL’nin güncel hali TÜRKAK web sitesinde aşağıdaki formatta yayımlanır:
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Örnek 5: Esnek Kapsamının Akreditasyon Sertifikalarında Gösterimi
Standard/Belgelendirmeye Esas
Alınan Doküman.

Akredite Edilen Kapsam

Açıklama

EN ISO 9606-1 (e)
TS EN ISO 9606-1 (e)
ASME Sec. IX (e)

Kaynakçıların belgelendirilmesi
Kaynakçıların belgelendirilmesi
Kaynakçıların belgelendirilmesi

Çelik kaynakçıları
Çelik kaynakçıları
Basınçlı Kap ve Kazan
Kaynakçıları

TS EN ISO 9712 (e)

TS EN 13067 (e)

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)
Kaynakçıların Belgelendirilmesi

11UY0010-3 (e)
11UY0011-3 (e)
12UY0078-4 (e)

MYK - Çelik Kaynakçısı - seviye 3
MYK - Ahşap Kalıpçı-seviye 3
MYK – Ön Büro Görevlisi- Seviye 4

Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Plastik Kaynakçıları
çizelge 1
Alt Grup 3.6, 3.8
A1 ve B1-B14
A1, A2
A1, A2, A3

eKuruluş yeni revizyonları kapsamına ekleyebilir.

TÜRKAK takip eden süreçte ilk yerinde denetimde, İAPL’ye eklenen kapsamların kayıtlarını ve
yönetim sisteminin ilgili prosedürlerine göre yapılan uygulamaları inceler, yapılan çalışmaları
uygun bulursa kapsamları kuruluşun yayımlanan onaylanmış (sabit) kapsamına ekler.
Personel belgelendirme kuruluşunun bu rehberdeki şartlara uymadan esnek kapsam beyan ettiği ve
güncel belgelendirme programlarının şartlarını karşılamadan belgelendirme faaliyetinde bulunduğu
tespit edilirse, kuruluştan bu kapsamda ürettiği belgelerin geri çekilmesini talep etmeyi de içerecek
şekilde düzeltici faaliyet yapması istenecektir.
Kuruluşun yönetim sistemini sürdüremediği, esnek kapsamda değişikliklerin uygun şekilde
yapılmadığı ya da bu rehberdeki şartlara uymadan esnek kapsam beyan ettiği tespit edilirse, denetim
ekibinin ve/veya ilgili teknik sorumlunun yazılı teklifi doğrultusunda esnek akreditasyon kapsamının
ve/veya tüm akreditasyon kapsamının kısmen ya da tamamen askıya alınması, geri çekilmesi veya
kapsamın daraltılması için karar alınmak üzere dosya akreditasyon karar kuruluna sunulur.
Kilit personeldeki (esnek kapsamın uygulanmasından sorumlu personel; belgelendirme kuruluşu
yöneticisi, kalite yöneticisi, esnek kapsamda yetkilendirilmiş karar vericiler) bütün değişiklikler 15
gün içinde TÜRKAK’a bildirilmelidir. Bu değişiklik sonucu kuruluşun yeterliliğinin tehlikeye
düştüğü değerlendirilen durumlarda personel belgelendirme kuruluşunun ilgili esnek akreditasyon
kapsamı askıya alınabilir ve/veya geri çekilebilir.

10. TS EN ISO/IEC 17024 VE NORMATİF DOKÜMANLARIN UYGULAMALARI
Personel Belgelendirme alanında TÜRKAK’tan akredite olmak isteyen veya akredite olmuş
kuruluşlar TS EN ISO/IEC 17024 standardına uymalıdırlar. Rehberin bu bölümünde standardın
yorumlanmasına ve ilgili TÜRKAK gereksinimlerine dair bazı açıklamalar yapılmıştır ve standardın
bütün maddelerine değinilmemiştir.
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10.1 Genel Şartlar
Belgelendirme kuruluşu yasal olarak sorumlu tutulabilir bir tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu başvuruları alıp, belgelendirme prosesini gerçekleştirebilecek finansal
kaynakları elde edebiliyor ve sürdürebilirliğini sağlıyor olmalıdır.
Kamu kurumları, kamu statüsüne dayalı tüzel kişilik olarak kabul edilir. Kamu tüzel kişiliğine sahip
kuruluşların denetiminde kamu tüzel kişiliğini gösteren belge ve kayıt olarak kuruluş kanunu,
yönetmeliği, yetkili organlar tarafından alınmış kararların vs. görülmesi yeterlidir. Kamu tüzel kişiliği
vasfına sahip kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu değildir.
Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan belgelendirme kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu’na göre
tescillerinin yapılmış olması gerekir. Dernekler, vakıflar ve meslek odaları, belgelendirme
faaliyetleri gerçekleştirmek için Türk Ticaret Kanunu’na göre tescili yapılmış işletmeler kurabilirler.
Bu şekilde tüzel kişiliğe sahip kuruluşların, tüzel kişiliğini gösteren belge ve kayıt olarak ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi kaydının görülmesi yeterlidir.
Kuruluş, Belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlık ve gizlilikle ilgili hususları güvenceye alacak şekilde
gerçekleşmelidir.
Kuruluş, faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamak için risk analizi yapmalı ve bu analizi devamlı bir
surette güncellemelidir. Risk analizi standartta herhangi bir metodolojik şarta bağlanmamış olup
kuruluş kendi seçtiği herhangi bir metodu kullanabilir.
Belgelendirme faaliyetleri, tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmalı ve yönetilmelidir. Bu
amaçla ilgili tarafların dengeli katılımının sağlandığı (“tarafsızlık komitesi” veya başka bir isim
altında )bir yapı kurulmalı ve yaptığı çalışma ve toplantılara ilişkin kayıtlar (rapor, toplantı tutanağı,
vb.) tutulmalıdır.
10.2 Yapısal Şartlar
Belgelendirme kuruluşu eğitim hizmeti sunan bir tüzel kişiliğin bir parçası ise veya belgelendirme
kuruluşunun ilgili kuruluşları eğitim hizmeti sunmaktaysa bu durum tarafsızlığa karşı risk
oluşturmaktadır. Bu durumda tarafsızlık, gizlilik ve güvenlikle ilgili riskler belirlenmeli, gerekli
önlemler alınmalı ve devamlı şekilde izlenmelidir.
10.3 Kaynak Şartları
Kuruluş, bütün personelini (iç veya dış personel) yönetim sistemine uygun olarak istihdam
edilmelidir. Kuruluş, sınav yapıcı seçim ve onay sürecini dokümante etmeli ve bu sürecin işletildiğine
dair kayıtları tutmalıdır.
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Personel belgelendirme kuruluşu tarafından oluşturulan program komitesi, tarafsızlık komitesi ve
varsa diğer komitelerde görev alan kişiler için bir liste tutulmalı ve bu kişilerin yetkinliklerine (eğitim,
kalifikasyon, iş tecrübesi, vb.) ve yaptığı çalışmalara ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.
Tarafsızlık ve program komiteleri, ilgili tarafları (belgelendirilmiş kişi, belgelendirilmiş kişinin
hizmetinin kullanıcıları, belgelendirilmiş kişinin işvereni, tüketici, resmi makamlar, vb. ) temsil
edecek kişilerden oluşturulmalı ve TS EN ISO/IEC 17024 standardının görevleri ile ilgili
gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmadır.
Personel Belgelendirme kuruluşlarında, kalite yöneticisi, belgelendirme programına göre kararı alan
kişi kuruluşun kadrolu çalışanı olmak zorundadır. Bu kişilerin çalıştığı süreler göz önünde
bulundurularak yapılan SGK bildirimleri, denetim ekibine gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.
Belgelendirme kararını verecek personel, belgelendirme şartlarının karşılanıp karşılanmadığını
belirleyebilmek ve karar verebilmek için, belgelendirme prosesine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve
tecrübeye sahip olmalıdır.
Belgelendirme kuruluşunun kendi personelini belgelendirmesi, tarafsızlığa karşı çok büyük bir risk
oluşturmaktadır. Bu risk etkin önlemlerle (dış sınav yapıcıların kullanımı, dış sınav merkezlerinin
kullanımı, dış kaynaklı sınav materyali kullanımı, sınavın taşerona yaptırılması vb.) kontrol altına
alınmadıkça kuruluşlar kendi personelini belgelendirmemelidir. Bu amaçla oluşturulan prosedürlerin
ve uygulamaların etkinliği denetimlerde gözden geçirilecektir.
Akreditasyon sözleşmesinde belirtildiği üzere kuruluş; “yasal statüsünde ve faaliyet gösterdiği
adreste yapmayı planladığı değişiklikleri 15 gün önceden”; “ortaklık ve yönetim yapısındaki
değişiklikler ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri etkileyen değişiklikleri (kalite yönetim
sistemi, personel, teçhizat vb.) 15 gün içinde” TÜRKAK’a yazılı olarak bildirmelidir. Bu
bildirimlere kuruluşun geçici sınav merkezleri hariç tüm adresleri ve sürekli sınav merkezleri de
dahildir. Bunlarda oluşacak değişiklik akreditasyon sözleşmesinde belirtilen sürelerde TÜRKAK’a
bildirilmeli, buna ek olarak “Personel Belgelendirme Kuruluşları Belgelendirme Faaliyet Bilgileri
Bildirim Formu (F701-089) güncellenerek form e-portala yüklenmelidir.
Bu tür değişiklikler dışında Personel Belgelendirme Kuruluşları Belgelendirme Faaliyet Bilgileri
Bildirim Formu (F701-089) her yılın ocak ayında güncellenerek e-portala yüklenmelidir.
10.4 Kayıtlara ve Bilgilere İlişkin Şartlar
Belgelendirme kuruluşu; belgelendirme prosesinin tüm aşamalarında gizlilik ve güvenliği sağlayan,
belgelendirme kararının alınması ve itiraz ve şikâyet gibi durumlarda izlenebilirlik için yeterli bir
kayıt sistemi kurmalıdır.
TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen tüm teorik ve performans sınavlarının
aşağıdaki esaslara göre görüntülü kaydının alınması ve kayıtların en az 1 yıl boyunca saklanması
gerekmektedir1;
1

Bu maddenin uygulaması 1 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır.
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Kayıtlardaki görüntüler net, seslerin anlaşılır, ışık miktarı ve açısı yeterli olmalıdır;
Kayıtlar hileli sınav teşebbüslerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yardımcı olacak şekilde
alınmalıdır;
Kayıt esnasında adayın kamera açısından çıkması, araç, kişi vb.’nin adayın görüntülenmesini
engellemesi gibi durumların oluşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Herhangi bir sınava veya adaya ait kayıtlara ulaşılmak istendiğinde kayıtlara hızlı ve kolay
erişim sağlanacak bir kayıt sistemi kurulmalıdır.

Belgelendirme kuruluşu;
 Sınavının bir kısmının ya da tamamının kamera ile kayıt altına alınmasının yasal nedenlerle
mümkün olmaması (uluslararası antlaşmalar, kanun, yönetmelik vb. mevzuatta açıkça
herhangi bir elektronik ekipman bulundurulmasının veya kamera kaydının yasak olması);
 Sınavın ulusal güvenlik açısın stratejik tesislerde yapılmak zorunda kalınması ve ilgili tesis
yönetimin görüntü veya ses kaydına izin vermemesi;
 Sınavın görüntülü kayda alınmasının ulusal ve uluslararası standartlardan kaynaklanan
nedenlerle mümkün olmaması;
 Sınavın görüntülü kayda alınmasının iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturulduğuna
veya çevredekilerin can güvenliği riske attığının dair bilimsel delillerin bulunması;
durumlarında kamera ile kayıt alınabilecek başka bir sınav ortamının temin edilmesinin mümkün olup
olmadığını araştırır. Mümkün olmadığına dair ikna edici kanıtların bulunması halinde, gerekçelerini
kayıt altına alarak sınavı görüntülü veya sesli kayıt olmadan gerçekleştirebilir.
10.5 Belgelendirme Programları
Belgelendirme kuruluşu her bir belgelendirme kategorisi için ISO/IEC 17024’e uygun olarak
geliştirilmiş ve geçerli kılınmış bir belgelendirme programına sahip olmalıdır.
ISO/IEC 17024 sadece belgelendirme kuruluşu için şartları değil, aynı zamanda belgelendirme
programı için de gereklilikleri içermektedir. Belgelendirme programı, belgelendirme kuruluşunun
kendisi tarafından veya dış bir program sahibi tarafından geliştirilebilir. Her iki durumda da
belgelendirme kuruluşu, programın ISO/IEC 17024 standardının şartlarını karşılandığını güvence
altına almalı ve buna dair kayıt ve dokümanlara sahip olmalıdır.
Personel belgelendirme programının, ISO/IEC 17024 uyarınca faaliyet gösteren belgelendirme
kuruluşları tarafından kullanımında, belgelendirme kuruluşları Madde 8 ile uyumlu olan personel
belgelendirme programı meydana getirmek için ek faaliyetler yürütmek zorundadır. Bu kapsamda;
-

Tek başına belgelendirme programı özelliği taşımayan ulusal veya uluslararası standartlar
uyarlanarak personel belgelendirme kuruluşu tarafından oluşturulan programların;
İçeriği kısmen veya tamamen ilgili mevzuatta düzenlenmiş fakat program sahibinin tanımlı
olmadığı programların;
Tamamen belgelendirme kuruluşu tarafından geliştirilen programların;
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oluşturulması ve gözden geçirilmesi için belgelendirme kuruluşunun kendi bünyesinde; hiçbirinin
çıkar baskın olmaksızın, önemli ölçüde ilgili tüm tarafların çıkarlarının adil olarak temsil edildiği
uygun bir yapının (program komitesi vb.) kurulması gerekmektedir.
Personel belgelendirme kuruluşu, yasal olarak sorumlu tutulabilir bir dış program sahibi tarafından
geliştirilen bir programı kullanacaksa belgelendirme kuruluşu, programın ISO/IEC 17024 standardına
uygun olarak geliştirilmesi ve muhafazası için program sahibi ile iş birliği yapmalıdır. Bu iş birliği
sonucunda belgelendirme kuruluşu programın ISO/IEC 17024 standardına uygun geliştirildiğine dair
kayıt veya dokümanları elde edebilirse, belgelendirme kuruluşu içinde ayrı program komitesi vb.
yapının kurulması zorunlu değildir. Fakat böyle bir yapının kurulması belgelendirme kuruluşu ve
program sahibine geri bildirim sağlama için faydalı olabilir.
Belgelendirme kuruluşu tarafından, belgelendirme programının sahibi olup olmamasına
bakılmaksızın, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak teorik ve performans sorularının, kullanıma
alınmadan önce programa uygunluğunun gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Bu
amacı gerçekleştirmek üzere program komitesi görevlendirilebilir veya başka bir mekanizma
kullanılabilir. Bu durumda kullanılacak mekanizma tanımlanmalı ve ilgili kayıtları tutulmalıdır.
Standardın belgelendirme programına dair şartları içeren 8. Maddesinin uygulanmasının nasıl
yapılacağını ilişkin ISO/CASCO ‘grubu tarafından “Sık Sorulan Sorular” kapsamında” How to
develop schemes for the certification of persons-Guidance of ISO/IEC 17024 (Personel
Belgelendirme Programları Nasıl Hazırlanır- ISO/IEC 17024 Rehberi)” başlığı ile yayınlanan rehber
dokümandan yararlanılarak ve içeriğine bağlı kalınarak hazırlanmış olan R30.03 rehberinde daha
detaylı bilgiye ulaşılabilir.
10.6 Belgelendirme Prosesi Şartları
TS EN ISO/IEC 17024 standardı kişilerin belgelendirmesine yönelik hazırlanmıştır, kurum ve
kuruluşların bu standarda göre belgelendirilmesi söz konusu değildir.
Belgelendirme kuruluşu, adayların imzalı bir başvuru yapmalarını zorunlu tutulmalı ve belgelendirme
sürecine devam etmeden önce bu başvuruyu gözden geçirmelidir.
Akredite olan personel belgelendirme kuruluşu, akredite olduğu kapsamlarda yaptığı belgelendirme
sınavlarında başarılı olan kişilere TÜRKAK tarafında verilen “ Akreditasyon Markası”nı içeren ve
TS EN ISO/IEC 17024 standardının 9.4 maddesine uygun “ Personel Sertifikası” düzenler.
Düzenlenecek belgelerde, “Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman”ın yayın tarihi ve
revizyon numarası ile birlikte “Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi”nin
“Açıklama” bölümünde yer alan bilgilerin de belirtilmesi gerekmektedir.
Kuruluş, belgelendirdiği kişilerin gözetim ve belge yenilemelerini standarda/programa uygun şekilde
yapmak ve belgelendirdiği kişilerin listesini tutmak zorundadır.
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Ayrıca belgelendirme kuruluşları, akredite oldukları kapsamlar için akredite oldukları tarihleri baz
alarak yıllara göre aldıkları başvuru ve düzenledikleri sertifika sayılarını gösteren F701-089
"Personel Belgelendirme Kuruluşları Belgelendirme Faaliyet Bilgileri Bildirim Formu”nda
belirtilen bilgileri içeren listeyi tutarlar ve yapılacak denetimler öncesi güncelleyerek TÜRKAK eportalına yükleyeceklerdir. Yapılacak denetimlerde, gözlemlenecek uygulama sınavların
belirlenmesinde bu listede verilen belge sayıları dosya sorumlularınca göz önünde bulundurulacaktır.
Örnek 4 : Başvuru ve Düzenlenen Sertifika Sayıları Listesi (F701-089)
UDK ‘nı Adı : XXX
Sıra
No

1
2
3
4
5
6
7

Standard/Belgelendirmeye
Esas Alınan Doküman

EN ISO 9606-1 :2013
TS EN ISO 9606-1: 2014
TS EN 13067: 2013
TS EN ISO 9712: 2014(RT)
TS EN ISO 9712: 2014 (UV)
11UY0011-3: 2013-Rev.02
12UY0078-4: 2014-Rev.01

Akreditasyon
Veriliş Tarihi

14.08.2014
14.08.2014
11.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
14.08.2014

Güncelleme Tarihi: 14.08.2016
YILLIK BAŞVURU ve DÜZENLENEN SERTİFİKA SAYISI
2012

2013

2014

2015

BS

YSS

BS

YSS

BS

YSS

BS

YSS

25
5
3
14
-

22
4
3
14
-

40
15
14
20
-

32
15
13
18
-

3
154
15
24
12
28
26

3
124
14
23
12
22
22

15
78
38
19
15
21
21

13
74
32
15
13
18
18

2016
BS

YSS

Kısaltmalar/Abbrevations:BS:Başvuru Sayısı /Number of ApplicationsYSS:Yayınlanmış Sertifika Sayısı /Number of Issued
Certificates

Belgelendirme kuruluşu, düzenlediği sertifikaların sorumluluğunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak
zorundadır.
Belgelendirme kuruluşu kendi isteğiyle faaliyetlerini sonlandırmak istediğinde veya akreditasyon
şartlarını sağlayamaması veya akreditasyon kurallarını ihlal etmesi (usulsüzlük) veya program
sahibinin program kullanım iznini iptal etmesi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalması
durumunda, belgelendirme kuruluşunun akreditasyonu geri çekilir. Akreditasyonu geri çekilmiş
kuruluşun vermiş olduğu sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Bu durumda belgelendirme kuruluşu,
öncelikle belgelendirme programının sahibinin bu konuya ilişkin bir kuralı varsa bu kuralları dikkate
alır. Ancak uygulanacak kuralın akreditasyon şartlarına aykırı olmaması gerekir. Belgenin
geçerliliğini sürdürebilmesi için gözetimlerinin (uygulanabilir olduğunda) yapılması gerekir.
Belgelendirme kuruluşları, belgeli kişilerin mağduriyetini önlemek için, belgelendirdiği kişiler ile
yaptığı sözleşmelerde uygulayacağı yöntemleri ifade edebilir (belgenin geçerliliğini yitireceği şartlar,
belgelendirme ücretinin kısmen veya tamamen iadesi, vb.) veya Mesleki sorumluluk sigortası ile bu
konuya ilişkin güvenceleri sağlayabilir.
10.7 Yönetim Sistemi Şartları
Kuruluş; TS EN ISO/IEC 17024 Madde 10.1’ de belirtilen Seçenek A ve B’den yapılarına en uygun
olanını tercih ederek bir yönetim sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. Seçenek B’den beklenti, asgari
olarak Seçenek A’da belirtilen gerekliliklerin güvence altına alınmasıdır. Akreditasyon denetimleri
açısından seçenekler arasında bir fark bulunmamaktadır. Her iki seçenek için de denetim ekibi, asgari
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olarak, Seçenek A’da belirtilen gereklilikleri karşılayan bir yönetim sisteminin oluşturulup
oluşturulmadığını denetleyecektir.
Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için öncelikle başvuruda bulunan personel
belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre bir yönetim sistemi kurmuş
olması ve bu sistemi başvurudan önce en az 3 (üç) ay işletmiş olması gerekmektedir.
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