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1.0.

AMAÇ

Bu prosedür, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş kuruluşlarla ilgili olarak kapsam değişikliği,
belgelendirilmiş üründe değişiklik, adres, durum, unvan ve statü değişikliği durumlarında yapılacak faaliyetlere ait
esasları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
2.0.

KAPSAM

Bu prosedür, kapsam değişikliği, belgelendirilmiş üründe değişiklik, adres, durum, unvan ve statü değişikliği
durumlarında yapılacak olan işlemleri kapsar.
3.0.

SORUMLULUKLAR

Genel Müdür,Yönetim Temsilcisi, Belgelendirme Müdürü,Direktif Yöneticisi,Planlama Sorumlusu ve Inspektör(ler)
4.0.

UYGULAMA,

4.1.

Kapsam Değişikliği,

4.1.1. Kapsam Genişletme,
Belgelendirilmiş bir üründe kapsam genişletme eğer uygulanan yönetmeliğe ve ilgili modüle göre ilave ürünler için
kapsam genişletme yapılabiliyorsa tekrar yeni belgelendirme aşamaları uygulanır ve yeni ürünle ilgili belge tekrar
hazırlanır.
4.1.2. Kapsam Daraltma,
Ürün Belgelendirmesi yapılan belgelerde herhangi bir kapsam daraltılması yapılmaz.
4.2.

Belgelendirilmiş Üründe Değişiklik,

Üretici, üretmiş olduğu üründe değişiklik yaptığı takdirde bu değişiklikle ilgili olarak Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’ne
bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Kuruluş bu bildirimi yazılı olarak yapar. Yapılan bildirim ilgili Direktif Yöneticisi
tarafından değerlendirilerek Belgelendirme Komitesi’ne sunulur alınan karar neticesinde üründe yapılan değişikliğin
ürün üzerinde muayene ve deney yapmayı gerektirmesi durumunda;
•
eğer son 3 yıl içerisinde üretim yeri incelenmiş ise inceleme yapılmadan kuruluştan numune talep edilebilir ilgili
laboratuvarlarda muayene ve deneyler yaptırılır.
•
Üründeki değişiklik üretim yeri incelemesini gerektiriyor ise, üretim yeri incelemesi yapılarak imalat değişikliği ile
ilgili numune alınır. Bu durumda üretim yeri incelemesi İnceleme Prosedürü’ne göre yapılır. Alınan veya talep edilen
numuneler üzerinde yapılan muayene ve deneye ait sonuçlar Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.
Ürün üzerindeki değişiklik muayene ve deney yapılmasını gerektirmiyorsa yapılan değerlendirme sonucu
Belgelendirme Komitesine sunulur. Alınan karar çerçevesinde kuruluşun talebi sonuçlandırılır.
4.3. Adres,Durum, Unvan ve Statü Değişikliği,
Belge Sahibi, her ne sebeple olursa olsun Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik
olması durumunda bunu en geç 15 iş günü içinde Belgelendirme Müdürü’ne bildirmek ve bununla ilgili belgeleri
göndermekle yükümlüdür.
Üretim yeri değişmemek kaydıyla, unvan ve/veya hukuki statüsü değişen Belge Sahibinin, başvuruda istenen belgeleri
yeni unvanı ve/veya statüsü için düzenlenmiş olarak sunması halinde; üretim yerinde yeniden inceleme, ürün üzerinde
muayene ve deney yapılmaksızın belge düzenlenir.
Belge sahibi kuruluşun üretim yeri adresinin değişmesi halinde, İnceleme Prosedürü paralelinde kuruluşun yeni üretim
yeri adresinde üretim yeri incelemesi yapılır. Yapılan üretim yeri incelemesi ve gerek görülürse ürünle ilgili olarak
yapılacak muayene ve deney sonuçlarının uygun bulunması durumunda belge yeni adrese göre düzenlenir.
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Belge sahibi, belge kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, kiralayamaz. Ancak, aynı
şirketler grubu içinde yer alan veya aynı ortaklık yapısına sahip iki şirket arasında, her iki şirketin ortaklar kurulu kararı
ile başvuru yapılması ve üretim yerinde hiçbir değişiklik olmaması şartlarıyla, Belgelendirme Komitesi kararı ile belge
devri yapılabilir.
Ürün ve üretim yerinin değişmemesi şartı ile üretim yeri sahibinin değişmesi ve devir alan kuruluşun devir aldığı
kuruluşa ait tüm borç ve yükümlülüklerini üstlenerek ürün üzerinde kullanılacak olan Markaya ait Marka Tescil
Belgesini ibraz etmesi halinde Belgelendirme Komitesi kararı ile belge düzenlenir. Belgelendirme Komitesi tarafından
gerekli görülmesi durumunda belge düzenlenmeden önce üretim yerinde inceleme ve/veya ürün üzerinde muayene ve
deney yapılır.
5.0.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
6.0.

REVİZYON DURUMU

Revizyon
Tarihi

Revizyon
No

Revizyon
Yapılan Madde

Açıklama
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