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Önsöz 
 
Bu doküman (EN ISO/IEC 17020: 2012), ISO/CASCO “Uygunluk değerlendirmesi” ve CEN/CLC/TC 1 
“Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar için kriterler”  teknik komitesi işbirliğiyle hazırlanmıştır. 
 
Bu Avrupa Standardına en geç Eylül 2012 tarihine kadar aynı metni yayınlayarak ya da onay duyurusu 
yayınlayarak ulusal standart statüsü verilmeli ve çelişen ulusal standartlar en geç Eylül 2012 tarihine kadar 
yürürlükten kaldırılmalıdır. 
 
Bu dokümanın bazı unsurlarının patent haklarına konu olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle herhangi bir 
patent hakkının belirlenmesi durumunda CEN [ve/veya CENELEC] sorumlu tutulamaz.  
 
CEN/CENELEC İç Yönetmeliklerine göre, bu Avrupa Standardının ulusal standart olarak uygulamaya 
alınmasından sorumlu ulusal standart kuruluşlarının ülkeleri sırasıyla; Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, 
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye ve Yunanistan’dır. 

 
 
 
 

Onay bilgisi 
ISO 17020:2012 standardının metni, CEN tarafından EN ISO/ICE 17020:2012 olarak hiçbir değişiklik 

yapılmaksızın kabul edilmiştir. 
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Önsöz 
 
ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) ulusal standard kuruluşlarının (ISO ülke kuruluşları) dünya 
çapında federasyonudur. Uluslararası Standard hazırlama çalışması genelde ISO teknik komiteleri aracılığı 
ile yapılır. Teknik komitenin konusu ile ilgilenen üyelerin o teknik komitede temsil edilme hakkı vardır. ISO ile 
işbirliği içindeki resmi ya da sivil uluslararası kuruluşlar da,  çalışmalarda yer alabilir. ISO, elektroteknik 
standardizasyonla ilgili tüm konularında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içinde 
çalışır. 
 
Uluslararası Standardlar, ISO/IEC Direktifleri Bölüm 2’ye göre yazılmıştır. 
 
Teknik komitelerin ana görevi, Uluslararası Standard hazırlamaktır. Teknik komitelerin kabul ettiği Taslak 
Uluslararası Standardlar, oylama için üye ülke kuruluşlarına gönderilir. Bir Uluslararası Standardın 
yayınlanması, oy veren üye ülkelerin en az % 75’inin onayını gerektirir. 
 
Bu dokümanın bazı kısımlarının patent haklarına konu olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle herhangi bir 
patent hakkının belirlenmesi durumunda ISO sorumlu tutulamaz.  
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Giriş  
Bu standard, muayene kuruluşlarına duyulan güveni artırmak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Muayene kuruluşları;  muayene edilen öğelerin mevzuata, standartlara, şartnamelere, muayene 
programlarına veya sözleşmelere uygunlukları konusunda bilgiler sağlamak amacıyla; özel müşteriler, bağlı 
oldukları ana kuruluşlar veya yetkili makamlar adına değerlendirmeler gerçekleştirirler. Muayene 
parametreleri; miktara, kaliteye, güvenliğe, amaca uygunluğa ve işletimde olan tesis veya sistemlerin 
güvenlik açısından uygunluklarının devam durumuna ilişkin hususları içerir. Verdikleri hizmetlerin müşterileri 
ve denetleyici makamlar tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymaları istenen genel şartlar, bu 
standard içerisinde uyumlaştırılmıştır. 
 
Bu standard; görevleri malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya 
hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin 
sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene 
kuruluşlarının faaliyetlerini kapsar. Muayene; tasarım aşaması dâhil, bu öğelerin ömür süreleri içerisindeki 
tüm aşamaları ile ilgili olabilir. Böylesi bir iş normal olarak; muayenenin gerçekleştirilmesinde, özellikle de 
genel şartlara göre uygunluk değerlendirmesi yapılırken,  mesleki hüküm verme uygulamasını gerektirir. 
 
Bu standard, akreditasyon veya emsal değerlendirmesi veya diğer değerlendirmeler için şartlar dokümanı 
olarak kullanılabilir. 
 
Bu şartlar dizisi, uygulandığı sektöre göre yorumlanabilir.  
 
Muayene faaliyetleri, ortak karakteristiklere sahip olduklarında, deney ve belgelendirme faaliyetleri ile 
örtüşebilir. Bununla birlikte önemli bir farklılık; birçok muayene tipinin, genel şartlara göre kabul edilebilirliğin 
belirlenmesinde mesleki hüküm vermeyi gerektirmesidir. Bu nedenden dolayı muayene kuruluşunun, görevini 
yerine getirebilmesi için gerekli olan yeterliliğe sahip olması gerekir. 
 
Muayene, daha kapsamlı bir proses içerisine yerleştirilmiş bir faaliyet olabilir. Örneğin muayene, bir ürün 
belgelendirme programı içerisinde bir gözetim faaliyeti şeklinde uygulanabilir. Muayene, bakım öncesi bir 
faaliyet veya şartlara uygunluk konusunda herhangi bir tespit olmaksızın yalnızca muayene edilen öğe ile 
ilgili bilgi sağlayan bir faaliyet olabilir. Böyle durumlarda, ilave yorum yapılması gerekli olabilir. 
 
Muayene kuruluşlarının A Tipi, B Tipi veya C Tipi olarak sınıflandırılması, esas olarak bağımsızlıklarının bir 
ölçüsüdür. Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini 
tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendirir.  
 
Bu standardda aşağıda belirtilen fiil şekilleri kullanılmaktadır: 
- “-meli/malı” bir şartı belirtir, 
- “esastır” kuvvetli bir tavsiyeyi belirtir, 
- “izin verilir”, bir müsaadeyi belirtir, 
- “-abilir, -ebilir” bir olabilirliği, yapabilirlik/yapılabilirliği belirtir. 
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ULUSLARARASI STANDARD ISO/IEC 17020: 2012 (E) 

 
Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının 
işletimi için şartlar (ISO/IEC 17020: 2012) 
 
1 Kapsam 
Bu standard, muayene kuruluşlarının yeterliliğine ve bu kuruluşların muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve 
tutarlılığına ilişkin şartları kapsar.  
 
Bu standard; standardda tarif edilen A, B veya C tipi muayene kuruluşlarına ve muayenenin her türlü 
aşamasına uygulanır.  
 
Not - Muayene aşamaları; tasarım aşamasını, tip incelemesini, başlangıç muayenesini, kullanılmakta olan 

öğelerin muayenesini veya gözetimi içerir.  
 

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar  
Aşağıdaki atıf yapılan dokümanlar, bu dokümanın uygulanması için zorunludur. Tarih belirtilen atıflarda, 
belirtilmiş olan baskı geçerlidir. Tarih belirtilmemiş atıflarda, atıf yapılan dokümanın en son baskısı (tadiller 
dâhil) kullanılır.  
 
TS EN ISO/IEC 17000, Conformity assessment - Vocabulary and general principles (Uygunluk 
değerlendirmesi - Terimler, tarifler ve genel prensipler) 
 

3 Terimler ve tarifler 
Bu standardın amaçları bakımından ISO/IEC 17000’de verilen ve bunun yanı sıra aşağıdaki terimler ve 
tarifler uygulanır. 
 

3.1 Muayene 
Bir ürün (Madde 3.2), proses (Madde 3.3), hizmet (Madde 3.4) veya kurulumun veya bunların tasarımlarının 
incelenmesi ve özel şartlara uygunluklarının veya mesleki hüküm esas alınarak genel şartlara 
uygunluklarının belirlenmesi. 
 
Not 1 - Proseslerin muayenesi; personeli, tesisleri, teknolojiyi ve metodolojiyi kapsayabilir. 
 
Not 2 - Muayene prosedürleri veya programları, muayeneyi yalnızca inceleme ile sınırlandırabilir.  
 
Not 3 - ISO/IEC 17000:2004 Madde 4.3’ ten uyarlanmıştır.  
  
Not 4 - Bu standardda “öğe” terimi, hangisi uygunsa; ürün, proses, hizmet veya kurulumu ifade etmesi 

amacıyla kullanılmıştır. 
 

3.2 Ürün 
Bir prosesin sonucu. 
 
Not 1 - Dört genel ürün kategorisi, ISO 9000:2005’te belirtilmiştir: 
- Hizmetler (örneğin, taşımacılık) (bk. Madde 3.4), 
- Yazılım (örneğin, bilgisayar programı, sözlük), 
- Donanım (örneğin, motor, mekanik parça), 
- İşlenmiş malzemeler (örneğin, yağlayıcı). 
 
Çoğu ürün, farklı genel ürün kategorilerine ait unsurları içerir. Böyle bir durumda ürün, baskın unsura bağlı 
olarak hizmet, yazılım, donanım veya işlenmiş madde olarak adlandırılır. 
 
Not 2 - Bitkilerin büyümesi ve diğer doğal kaynakların oluşumu gibi doğal proseslerin çıktıları da ürün tanımı 

içine girer. 
 
Not 3 - ISO/IEC 17000:2004 Madde 3.3’ten uyarlanmıştır. 
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3.3 Proses 
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle bağlantılı veya etkileşen faaliyetler dizisi. 
 
Not - ISO 9000:2005 Madde 3.4.1’den uyarlanmıştır. 
 

3.4 Hizmet 
Mutlaka tedarikçi ve müşteri arasındaki ara yüzde gerçekleştirilen en az bir faaliyetin genellikle soyut olan 
çıktısı.  
 
Not 1 - Örneğin aşağıdakiler, bir hizmet sunumu içine girebilir: 
 
- Müşteri tarafından temin edilen fiziki bir ürün üzerinde gerçekleştirilen bir faaliyet (örneğin, tamir edilecek 

otomobil), 
- Müşteri tarafından temin edilen soyut bir ürün üzerinde gerçekleştirilen bir faaliyet (örneğin, vergi 

iadesinin hazırlanması için gereken gelir beyanı), 
- Soyut bir ürünün sağlanması (bilgi birikiminin aktarımı bağlamında bilgi sağlanması), 
- Müşteri için atmosfer oluşturulması (örneğin, otellerde ve lokantalarda). 
 
Not 2 - ISO 9000:2005 Madde 3.4.2’den uyarlanmıştır. 
 

3.5 Muayene kuruluşu 
Muayeneyi (Madde 3.1) gerçekleştiren kuruluş. 
 
Not Muayene kuruluşu, bir organizasyon veya bir organizasyonun parçası olabilir. 
 

3.6 Muayene sistemi 
Muayenenin gerçekleştirilmesine ilişkin kurallar, prosedürler ve yönetim. 
 
Not 1 - Bir muayene sistemi; uluslararası, bölgesel, ulusal veya yerel seviyede işletilebilir. 
 
Not 2 - ISO/IEC 17000:2004 Madde 2.7’den uyarlanmıştır. 
 

3.7 Muayene programı 
Aynı belirtilmiş şartların, aynı özel kuralların ve aynı prosedürlerin uygulandığı muayene sistemi (Madde 3.6). 
 
Not 1 - Muayene planları; uluslararası, bölgesel, ulusal veya yerel seviyede işletilebilir. 
 
Not 2 - Programlar aynı zamanda “şemalar” olarak da adlandırılır. 
 
Not 3 - ISO/IEC 17000:2004 Madde 2.8’den uyarlanmıştır. 
 

3.8 Tarafsızlık 
Objektifliğin varlığı. 
 
Not 1 -  Objektiflik, taraflar arasında çıkar çatışmalarının olmaması veya bunların kuruluşun takip eden 

faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemeyecek bir şekilde çözümlendiği anlamına gelir. 
 
Not 2 -  Tarafsızlığın esasının aksettirilmesinde faydalı olan diğer terimler; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından 

uzak olma, yanlılıktan uzak olma, önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas 
yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunmasıdır. 

 

3.9 İtiraz 
Muayene öğesini sağlayanın muayene kuruluşundan, bu öğeye ilişkin vermiş olduğu kararın yeniden 
değerlendirilmesine dair talebi.  
 
Not - ISO/IEC 17000:2004 Madde 6.4’ten uyarlanmıştır. 
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3.10 Şikâyet 
İtirazdan farklı olarak, bir kişi veya organizasyonun muayene kuruluşuna, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin 
olarak, cevap verilmesi beklentisiyle memnuniyetsizliğini ifade etmesi. 
 
Not - ISO/IEC 17000:2004 Madde 6.5’ten uyarlanmıştır. 
 

4 Genel şartlar 
 

4.1 Tarafsızlık ve bağımsızlık 
 
4.1.1 Muayene faaliyetleri tarafsız bir şekilde yürütülmelidir. 

 

4.1.2 Muayene kuruluşu, muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olmalı ve tarafsızlığı tehlikeye 

atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermemelidir. 

 
4.1.3  Muayene kuruluşu, tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirlemelidir. Bunlar; kuruluşun 

faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içermelidir. Bununla birlikte 
bu tür ilişkiler, muayene kuruluşları için her zaman tarafsızlığa yönelik bir risk oluşturmayabilir. 
 
Not - Muayene kuruluşunun tarafsızlığına yönelik bir tehdit oluşturan ilişki; sahiplik, idare, yönetim, personel, 

paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (markalaşma dâhil) ve yeni müşterilerin 
yönlendirilmesi karşılığında komisyon ödenmesi veya diğer teşvikler vb’ne dayandırılabilir. 

 

4.1.4 Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde muayene kuruluşu, böyle bir riski nasıl ortadan 

kaldıracağını veya en aza indireceğini gösterebilmelidir.  
 

4.1.5 Muayene kuruluşu üst yönetiminin, tarafsızlıkla ilgili bir taahhüdü olmalıdır. 

 

4.1.6 Muayene kuruluşu, kendi hizmetlerini yürüttüğü koşulların gerektirdiği ölçüde bağımsız olmalıdır. Bu 

koşullara bağlı olarak Ek A’da verilen ve aşağıda özetlenen asgari şartları karşılamalıdır: 
 
a) Üçüncü taraf muayene hizmetleri sağlayan bir muayene kuruluşu, Madde A.1’deki (üçüncü taraf muayene 

kuruluşu) A tipi şartlarını karşılamalıdır. 
b) Birinci taraf muayene hizmetleri, ikinci taraf muayene hizmetleri veya her ikisini de sağlayan ve muayene 

ettiği öğelerin tasarım, üretim, tedarik, kurulum, kullanım veya bakımını gerçekleştiren bir kuruluşun ayrı 
ve tanımlanabilir bir parçasını oluşturan ve sadece ana kuruluşuna muayene hizmetleri sağlayan (bünye 
içi muayene kuruluşu) bir muayene kuruluşu, Madde A.2’deki B tipi şartlarını karşılamalıdır. 

c) Birinci taraf muayene hizmetleri, ikinci taraf muayene hizmetleri veya her ikisini de sağlayan ve muayene 
ettiği öğelerin tasarım, üretim, tedarik, kurulum, kullanım veya bakımını gerçekleştiren bir kuruluşun 
tanımlanabilir bir parçasını oluşturan ancak tam olarak ayrı bir bölümünü oluşturması gerekmeyen ve ana 
kuruluşuna veya diğer taraflara ya da her ikisine muayene hizmetleri sağlayan bir muayene kuruluşu, 
Madde A.3’teki C tipi şartlarını karşılamalıdır. 

 

4.2 Gizlilik 
 

4.2.1 Muayene kuruluşu, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olmalıdır. 
Muayene kuruluşu, kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili olarak müşteriyi önceden 
bilgilendirmelidir. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya muayene kuruluşu ile müşterinin aralarında 
anlaşmaya vardığı (örneğin, şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel 
bilgiler olarak dikkate alınmalı ve gizli kabul edilmelidir.  
 
Not - Yasal geçerliliği olan taahhütler, örneğin sözleşmeye bağlanmış anlaşmalar olabilir. 
 

4.2.2 Muayene kuruluşu, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı 

yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya 
ilgili kişilere bildirmelidir. 
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4.2.3 Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette 

bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilmelidir. 

 
5 Yapısal şartlar 
 

5.1 İdari şartlar 
 
5.1.1 Muayene kuruluşu, gerçekleştirdiği tüm muayene faaliyetleri ile ilgili yasal olarak sorumlu tutulabilecek 

bir tüzel kişilik veya bir tüzel kişiliğin tanımlanmış bir parçası olmalıdır. 
 
Not - Resmi bir muayene kuruluşu, resmi statülerine dayandırılarak bir tüzel kişilik olarak kabul edilir. 
 

5.1.2 Muayene harici faaliyetleri de bulunan bir tüzel kişiliğin bir parçası olan muayene kuruluşu, bu tüzel 

kişilik içerisinde tanımlanabilir olmalıdır. 
 

5.1.3 Muayene kuruluşunun, yeterli olduğu faaliyetleri tanımlayan dokümantasyonu olmalıdır. 

 

5.1.4 Muayene kuruluşu, işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini kapsayacak şekilde yeterli 

karşılıklara (örneğin, sigorta veya ihtiyat akçesi) sahip olmalıdır.   
 
Not - Sorumluluk, ulusal kanunlara göre devlet tarafından veya muayene kuruluşunun bir parçasını 

oluşturduğu kuruluş tarafından üstlenilebilir.  
 

5.1.5 Muayene kuruluşunun, bir parçasını oluşturduğu tüzel kişilik için sunduğu muayene hizmetleri hariç 

olmak üzere, sunduğu muayene hizmetine ilişkin sözleşme koşullarını tanımlayan bir dokümantasyonu 
olmalıdır. 
 

5.2 Organizasyon ve yönetim 
 
5.2.1 Muayene kuruluşu, tarafsızlığı koruyacak şekilde yapılandırılmalı ve yönetilmelidir. 

 

5.2.2 Muayene kuruluşu, muayene faaliyetlerini gerçekleştirme kapasitesini sürdürmeyi sağlayacak bir 

şekilde organize edilmeli ve yönetilmelidir. 
 
Not - Muayene programları, bu kapasitenin sürdürülmesi için muayene kuruluşunun, diğer muayene 

kuruluşları ile teknik tecrübe değişimine katılmasını şart koşabilir. 
 

5.2.3 Muayene kuruluşu, organizasyondaki sorumlulukları ve hiyerarşik yapıyı tanımlamalı ve dokümante 

etmelidir. 
 

5.2.4 Muayene kuruluşunun, başka faaliyetler de gerçekleştiren bir tüzel kişiliğin bir parçasını oluşturduğu 

durumda, bu faaliyetlerle muayene faaliyetleri arasındaki ilişki tanımlanmalıdır. 
 

5.2.5 Muayene kuruluşunda; muayene faaliyetlerinin bu standarda uygun olarak yürütülmesini sağlama 

konusunda genel sorumluluğa sahip teknik yönetici/yöneticiler olarak bir veya daha fazla sayıda kişi/kişiler 
olmalıdır. 
 
Not - Bu fonksiyonu yerine getiren kişinin unvanı her zaman teknik yönetici değildir. 
 
Bu fonksiyonu yerine getiren kişi/kişiler, muayene kuruluşunun işletimi konusunda teknik olarak yeterli ve 
tecrübeli olmalıdırlar. Muayene kuruluşunda birden fazla sayıda teknik yönetici bulunduğunda, her bir 
yöneticiye özgü sorumluluklar tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. 
 

5.2.6 Muayene kuruluşunda; devam etmekte olan muayene faaliyetlerinden sorumlu herhangi bir teknik 

yöneticinin yokluğu durumunda, kendisine vekâlet edecek bir veya birden fazla sayıda ismen belirlenmiş 
kişi/kişiler bulunmalıdır. 
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5.2.7 Muayene kuruluşunun; organizasyonu içerisinde muayene faaliyetlerinde yer alan her bir pozisyon 

kategorisi için bir görev tanımı veya diğer bir dokümantasyonu olmalıdır.  
 

6 Kaynak şartları 
 

6.1 Personel 
 
6.1.1 Muayene kuruluşu; muayene faaliyetlerinde yer alan tüm personele ilişkin öğrenim, eğitim, teknik 

bilgi birikimi, beceri ve tecrübe şartları dâhil, yeterlilik şartlarını tanımlamalı ve dokümante etmelidir. 
 
Not - Yeterlilik şartları, Madde 5.2.7’de belirtilen görev tanımı veya diğer dokümanların bir parçası olabilir. 
 

6.1.2 Muayene kuruluşu; muayene faaliyetlerinin tip, çeşitlilik ve hacim açısından gerçekleştirilebilmesi 

için, gerektiğinde mesleki hüküm verebilmeleri dâhil gereken yeterliliklere sahip, yeterli sayıda personeli 
istihdam etmeli veya sözleşmeli olarak çalıştırmalıdır.  
 

6.1.3 Muayeneden sorumlu personel; gerçekleştirilecek olan muayenenin şartlarına uygun niteliklere, 

eğitime, tecrübeye ve yeterli seviyede bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu personel ayrıca; aşağıda 
belirtilenlerle ilgili bilgi birikimine sahip olmalıdır: 
 
- Muayene edilen ürünlerin üretimi, proseslerin işletimi ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılan teknoloji,  
- Ürünlerin kullanım, proseslerin işletim ve hizmetlerin sağlanma şekli, 
- Ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek her türlü kusurlar, proseslerin işletiminde oluşabilecek her türlü 
arızalar ve hizmetlerin sağlanmasında oluşabilecek her türlü eksiklikler. 
 
Bu personel; ürünlerin normal kullanımı, proseslerin normal işletimi ve hizmetlerin normal sağlanması 
durumlarına kıyasla,  tespit edilen sapmaların önemini anlamalıdır. 
 

6.1.4 Muayene kuruluşu; her bir personele görev, sorumluluk ve yetkilerini açık bir şekilde belirtmelidir. 

 

6.1.5 Muayene kuruluşunun; muayene personelinin ve muayene faaliyetleri içerisinde yer alan diğer 

personelin seçimi, eğitimi, resmi olarak yetkilendirilmesi ve izlenmesine ilişkin dokümante edilmiş 
prosedürleri olmalıdır. 
 

6.1.6 Eğitim için dokümante edilmiş olan prosedürler (bk. Madde 6.1.5), aşağıda belirtilen aşamaları ele 

almalıdır: 
 
a) Göreve başlatma dönemi, 
b) Tecrübeli muayene personelinin yönlendirmesi altında çalışma dönemi, 
c) Gelişen teknoloji ve muayene yöntemlerinin takip edilmesi için sürekli eğitim.  
 

6.1.7 Gerekli eğitim; her bir muayene personelinin ve muayene faaliyetlerinde yer alan diğer personelin 

yeteneklerine, niteliklerine, tecrübelerine ve izleme (bk. Madde 6.1.8) sonuçlarına bağlı olmalıdır. 
 

6.1.8 Muayene yöntemleri ve prosedürlerine hâkim personel, muayene personelini ve muayene 

faaliyetlerinde yer alan diğer personeli performans yeterliliği açısından izlemelidir. İzleme sonuçları, eğitim 
ihtiyaçlarının (bk. Madde 6.1.7) belirlenmesinde bir araç olarak kullanılmalıdır. 
 
Not - İzleme; saha gözlemleri, raporların gözden geçirilmesi, mülakatlar, muayene simülasyonları ve 

performansın değerlendirilmesi amaçlı diğer tekniklerin bir kombinasyonunu içerebilir ve muayene 
faaliyetlerinin yapısına bağlıdır.   

 

6.1.9 Muayene personelinin yeterli seviyede performans göstermeye devam ettiğine ilişkin yeteri kadar 

destekleyici bulgu olmadıkça tüm muayene personeli, saha gözlemine tabi tutulmalıdır. 
 
Not - Saha gözlemlerinin; bu gözlemlerin muayeneler üzerinde yol açabileceği düzensizliğin, özellikle 

müşteriler bakımından en az olacağı şekilde gerçekleştirilmesi beklenir. 
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6.1.10 Muayene kuruluşu; muayene faaliyetlerinde yer alan personelinin her birinin izleme, öğrenim, eğitim, 

teknik bilgi birikimi, beceri, tecrübe ve yetkilendirme kayıtlarını muhafaza etmelidir. 

 
6.1.11 Muayene faaliyetlerinde yer alan personel, muayenelerin sonuçlarını etkileyecek şekilde 

ücretlendirilmemelidir. 

 
6.1.12 Muayene kuruluşunun, muayene faaliyetlerini etkileyebilecek kuruluş içi veya dışı tüm personeli 

tarafsız davranmalıdır. 
 

6.1.13 Yasal açıdan zorunlu olmadıkça; taşeronlar, dış kuruluşların personeli ve muayene kuruluşu adına 

hareket eden kişiler dâhil tüm muayene kuruluşu personeli, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizli tutmalıdır. 
 

6.2 Tesisler ve donanım 
 

6.2.1 Muayene kuruluşu; gerçekleştirilecek olan muayene hizmetlerine ilişkin tüm faaliyetlerin yeterli ve 

güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde kullanıma hazır, uygun ve yeterli tesislere ve 
donanıma sahip olmalıdır. 
 
Not - Muayene kuruluşunun, kullandığı tesislerin ve donanımın sahibi olması şart değildir. Tesisler ve 

donanım; ödünç alınabilir, kısa ya da uzun dönemli kiralanabilir, finansal kiralama yapılabilir veya diğer 
bir tarafça (örnek olarak, donanımın üreticisi veya kurulumunu yapan) sağlanmış olabilir. Bununla 
birlikte, muayene kuruluşuna ait olsun veya olmasın, muayenede kullanılan donanımın uygunluğu ve 
kalibrasyon durumuna ilişkin sorumluluk tamamen muayene kuruluşuna aittir. 

 

6.2.2 Muayene kuruluşunun, muayenelerin gerçekleştirileceği belirtilen tesislere ve donanıma erişim ve 

bunların kullanımı için kuralları olmalıdır.  
 

6.2.3 Muayene kuruluşu Madde 6.2.1’de belirtilen tesislerin ve donanımın, kullanım amaçları bakımından 

sürekli uygunluğunu sağlamalıdır. 
 

6.2.4 Muayene sonuçları üzerinde önemli etkisi olan tüm donanım belirlenmeli ve uygun olduğunda 

donanıma özgü tanımlama yapılmalıdır. 
 

6.2.5 Tüm donanımın (bk. Madde 6.2.4), dokümante edilmiş prosedürler ve talimatlara göre bakımı 

yapılmalıdır.  
 

6.2.6 Uygun olduğunda, muayene sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olan ölçüm donanımının kullanıma 

alınmadan önce kalibrasyonları yapılmalı ve sonrasında, oluşturulan bir programa göre bu kalibrasyonlar 
sürdürülmelidir. 
 

6.2.7 Donanımın genel kalibrasyon programı; uygulanabilir olduğu ölçüde, muayene kuruluşu tarafından 

yapılan ölçümlerin, mevcut ulusal veya uluslararası ölçme standartlarına izlenebilir olmasını sağlayacak bir 
şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Ulusal veya uluslararası ölçüm standartlarına göre izlenebilirliğin 
sağlanması mümkün olmadığında muayene kuruluşu, muayene sonuçlarının korelasyonu veya doğruluğuna 
ait kanıtları muhafaza etmelidir. 
 

6.2.8 Muayene kuruluşunun elinde bulunan referans ölçüm standartları, kalibrasyon dışında başka bir 

amaçla kullanılmamalıdır. Referans ölçüm standartları, ulusal veya uluslararası bir ölçüm standardına göre 
izlenebilirliğin sağlanacağı şekilde kalibrasyona tabi tutulmalıdır. 

 
6.2.9 Uygun olduğunda donanım; düzenli yeniden kalibrasyonlar arasında, kullanım sırasında ara 

kontrollere tabi tutulmalıdır. 
 

6.2.10 Referans malzemeler; mümkün olduğunda, mevcut ulusal ve uluslararası referans malzemelere 

izlenebilir olmalıdır. 
 

6.2.11 Muayene faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili olduğunda, muayene kuruluşunun; 
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a) Tedarikçilerin seçimi ve onaylanması, 
b) Temin edilen ürünlerin ve hizmetlerin doğrulanması, 
c) Uygun depolama tesislerinin sağlanması  
için prosedürleri olmalıdır.   
 

6.2.12 Uygulanabilir olduğunda, depolanmış öğelerin durumu, bozulmanın tespit edilmesi amacıyla uygun 

aralıklarla değerlendirilmelidir. 
 

6.2.13 Muayene kuruluşu, muayenelerle ilgili olarak bilgisayarlar veya otomatik donanım kullanıyorsa; 

 
a) Bilgisayar yazılımının kullanım için yeterli olmasını, 
 
Not - Bu, aşağıda belirtilenlerle yapılabilir: 
 
 - Kullanım öncesinde hesaplamaların geçerli kılınması, 
 - İlgili donanım ve yazılımın belirli aralıklarla tekrar geçerli kılınması, 
 - İlgili donanım veya yazılımda değişiklikler yapıldığında tekrar geçerli kılınması, 
 - Gerektiğinde yazılım güncellemelerinin uygulanması. 
  
b) Verilerin bütünlüğünün ve güvenliğinin korunması için prosedürlerin oluşturulmasını ve uygulanmasını, 
c) Bilgisayar ve otomatik donanımın fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirmesini güvence altına almak 

için bakımlarının yapılmasını sağlamalıdır. 
 

6.2.14 Muayene kuruluşunun, arızalı donanıma yapılacak işlemlere ilişkin dokümante edilmiş prosedürleri 

olmalıdır. Arızalı donanım; ayrı bir yerde tutulmak, göze çarpan biçimde etiketlenmek veya işaretlenmek 
suretiyle kullanım dışı bırakılmalıdır. Muayene kuruluşu, arızaların daha önceki muayeneler üzerindeki 
etkilerini incelemeli ve gerektiğinde uygun düzeltici faaliyeti gerçekleştirmelidir.  
 

6.2.15 Yazılım dâhil donanıma ilişkin uygun bilgiler kayıt altına alınmalıdır. Bu bilgiler, donanımın tanımını 

ve uygun olduğunda, kalibrasyon ve bakıma ilişkin bilgileri içermelidir. 

 

6.3 Taşerona verme 
 

6.3.1 Muayene kuruluşu, üstlenmeyi taahhüt ettiği muayeneleri normalde kendisi gerçekleştirmelidir. 

Muayene kuruluşu, muayenenin herhangi bir bölümünü taşerona verdiğinde, taşeronun söz konusu 
faaliyetleri gerçekleştirme konusunda yeterli olduğunu ve uygulanabilir olduğunda bu standardda veya ilgili 
diğer uygunluk değerlendirme standardlarında belirtilen şartlara uyduğunu güvence altına almalı ve bunu 
gösterebilmelidir.  
 
Not 1 - Taşerona verme nedenleri aşağıda belirtilenleri içerebilir: 
   - Öngörülemeyen veya aşırı iş yükü, 
   - Kilit konumdaki muayene personelinin iş göremez hale gelmesi durumu, 
   - Kilit konumdaki tesisler veya donanım öğelerinin geçici olarak kullanıma uygun olmaması durumu, 
  -Müşteri sözleşmesinin muayeneye ilişkin bölümlerinde, muayene kuruluşunun kapsamı içerisinde 
yer almayan veya muayene kuruluşunun kapasitesinin veya kaynaklarının yeterli olmadığı muayenelerin 
bulunması durumu.  
 
Not 2 - “Taşerona verme” ve “dış kaynak kullanımı” terimleri, eşanlamlı olarak değerlendirilir. 
 
Not 3 -  Muayene kuruluşu, ilave kaynaklar veya uzmanlık sağlamak için kişileri veya diğer kuruluşların 

çalışanlarını kullandığında, muayene kuruluşunun yönetim sistemi altında çalışmaları konusunda 
resmi olarak sözleşme yapılması kaydıyla bu kişiler, taşeron olarak değerlendirilmezler (bk. Madde 
6.1.2). 

 

6.3.2 Muayene kuruluşu, muayenenin herhangi bir bölümünü taşerona vermek istediğinde bunu müşteriye 

bildirmelidir.  
 

6.3.3 Muayenenin bir bölümünü oluşturan bir işi taşeronlar gerçekleştirdiklerinde, muayene edilen öğenin 

şartlara uygunluğuna ilişkin herhangi bir belirleme, muayene kuruluşunun sorumluluğu olarak kalmalıdır. 
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6.3.4 Muayene kuruluşu, taşeronların yeterliliklerinin ve bunların bu standardda veya ilgili diğer uygunluk 

değerlendirme standardlarında belirtilen uygulanabilir şartlara uygunluklarının incelenmesine ilişkin ayrıntıları 
kayıt altına almalı ve bunları muhafaza etmelidir. Muayene kuruluşu, tüm taşeronların bir listesini muhafaza 
etmelidir. 
 

7 Proses şartları 
 

7.1 Muayene yöntemleri ve prosedürler 
 
7.1.1 Muayene kuruluşu muayenede, muayenenin gerçekleştirilmesinde referans alınacak şartlarda 

belirtilen muayene yöntemlerini ve prosedürlerini kullanmalıdır. Bu yöntem ve prosedürlerin tanımlanmamış 
olduğu durumlarda, muayene kuruluşu kullanılacak özel yöntemleri ve prosedürleri (bk. Madde 7.1.3) 
oluşturmalıdır. Müşteri tarafından önerilen yöntemin uygun olmadığı değerlendiriliyorsa, muayene kuruluşu 
bu konuda müşteriyi bilgilendirmelidir. 
 
Not -  Muayenenin gerçekleştirilmesinde referans alınacak şartlar, genellikle düzenlemeler, standardlar veya 

şartnameler, muayene programları veya sözleşmelerde belirtilir. Şartnameler, müşteri şartlarını veya 
kuruluş bünyesi içinde oluşturulmuş şartları içerebilir. 

 

7.1.2 Bulunmamaları durumunda muayene prosesinin etkinliğinin tehlikeye düşme ihtimali varsa, muayene 

kuruluşunun; muayene planlaması, numune alma ve muayene teknikleri konularında yeterli dokümante 
edilmiş talimatları olmalı ve bunları kullanmalıdır. Uygulanabilir olduğunda, muayene kuruluşu, istatistiksel 
olarak kabul edilen numune alma prosedürlerini ve elde edilen sonuçların doğru olarak işlemden 
geçirilmesini ve yorumlanmasını güvence altına almak için istatistiksel teknikler konusunda yeterli bilgi 
birikimine sahip olmalıdır. 
 

7.1.3 Muayene kuruluşunun standart olmayan muayene yöntemlerini veya prosedürlerini kullanması 

gerektiğinde, bu yöntemler ve prosedürler uygun olmalı ve bütünüyle dokümante edilmiş olmalıdır.  
 
Not - Standart bir muayene yöntemi; örnek olarak uluslararası, bölgesel veya ulusal standardlarda 

yayımlanmış veya itibar edilebilir teknik organizasyonlar tarafından yayımlanan veya birkaç muayene 
kuruluşunun ortaklaşa yayımladığı veya ilgili bilimsel metinlerde veya dergilerde yayımlanmış olan 
yöntemdir. Bu, muayene kuruluşunun kendisi veya müşteri tarafından geliştirilen yöntemler dâhil, diğer 
yollarla geliştirilmiş olan yöntemlerin standart dışı yöntemler olarak değerlendirildiği anlamına gelir.  

 

7.1.4 Muayene kuruluşunun işine ilişkin tüm talimatlar, standardlar veya yazılı prosedürler, çalışma tabloları, 

kontrol listeleri, referans veriler güncel tutulmalı ve personelce kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. 
 

7.1.5 Muayene kuruluşunun;  

a) Üstlenilecek işin uzmanlık alanının içinde olduğu ve kuruluşun, şartları karşılayacak yeterli kaynaklara 
sahip olduğunu, 

 
Not - Kaynaklar; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tesisler, teçhizat, referans dokümanlar, prosedürler veya 

insan kaynaklarıdır. 
 
b) Gerekli görevleri gerçekleştirecek personele belirsizlik içermeyen talimatlar yayımlanabilmesini 

sağlayacak şekilde; muayene kuruluşunun hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin şartlarının yeterince 
tanımlandığını ve özel şartların anlaşılmış olduğunu,  

c) Üstlenilen işin, düzenli gözden geçirmeler ve düzeltici faaliyetlerle kontrol altında bulundurulduğunu, 
d) Sözleşme veya iş emrinin şartlarının karşılanmış olduğunu  

 
güvence altına alan bir sözleşme veya iş emri kontrol sistemi olmalıdır. 

  

7.1.6 Muayene kuruluşu, muayene prosesinin bir kısmında yer alan herhangi bir diğer tarafça sağlanan 

bilgiyi kullandığında, bu bilginin tamlığını doğrulamalıdır. 
 

7.1.7 Muayene sırasında yapılan gözlemler ve/veya toplanan veriler, ilgili bilgilerin kaybının önlenmesi 

amacıyla, zamanında kayıt altına alınmalıdır. 
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7.1.8 Hesaplamalar ve veri aktarımları uygun kontrollere tabi tutulmalıdır. 

 
Not - Veriler; bir konumdan hataların ortaya çıkabileceği başka bir konuma aktarılan basılı evrak, dijital veri 

ve diğer her türlü veriyi içerebilir. 
 

7.1.9 Muayene kuruluşunun, muayeneyi güvenli bir şekilde yerine getirmek için dokümante edilmiş 

talimatları olmalıdır.  
 

7.2 Muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi 
 
7.2.1 Muayene kuruluşu, kimliklerinin karışmasını önlemek için, muayene edilecek olan öğelerin ve 

numunelerin kendilerine özgü şekilde tanımlanmalarını sağlamalıdır.  
 

7.2.2 Muayene kuruluşu, muayene edilecek öğenin hazırlanmış olup olmadığını tespit etmelidir. 

 

7.2.3 Muayene personeline bildirilen veya muayene personeli tarafından görülen tüm anormallikler kayıt 

altına alınmalıdır. Muayene edilecek öğenin, gerçekleştirilecek muayeneye uygunluğu konusunda herhangi 
bir tereddüt olduğunda veya öğe verilen tanıma uygun olmadığında, muayene kuruluşu işi devam ettirmeden 
önce müşteriyle temasa geçmelidir.  
 

7.2.4 Muayene kuruluşunun, kendi sorumluluğu altında iken, muayene edilecek olan öğelerin bozulmasını 

veya hasar görmesini önlemek amacıyla dokümante edilmiş prosedürleri ve uygun tesisleri olmalıdır.   
 

7.3 Muayene kayıtları 
 
7.3.1 Muayene kuruluşu, muayene prosedürlerinin etkin olarak yerine getirildiğini göstermek ve 

muayenenin değerlendirilmesine imkan sağlamak için bir kayıt sistemi (bk. Madde 8.4) oluşturmalıdır.  
 

7.3.2 Muayene raporu veya sertifikası, muayeneyi gerçekleştiren muayene personeline kuruluş içi olarak 

izlenebilir olmalıdır. 
 

7.4 Muayene raporları ve muayene sertifikaları 
 
7.4.1 Muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen iş,  tekrar erişilebilir muayene raporları veya muayene 

sertifikaları kapsamı içerisinde yer almalıdır. 
 

7.4.2 Tüm muayene raporları/sertifikaları, aşağıda belirtilenlerin tamamını içermelidir: 

 
a) Yayımlayan kuruluş, 
b) Kendine özgü bir tanımlama ve yayım tarihi, 
c) Muayene tarihi/tarihleri, 
d) Muayene edilen öğe/öğelerin tanımı, 
e) Yetkili personelin imzası veya onayın diğer bir şekilde gösterimi, 
f) Uygulanabilir olduğunda, bir uygunluk ifadesi, 
g) Madde 7.4.3’e göre detaylandırılanlar hariç, muayene sonuçları. 
 
Not - Muayene raporları veya sertifikalarında yer verilebilecek olan isteğe bağlı bilgiler, Ek B’de listelenmiştir.  
 

7.4.3 Muayene kuruluşu; muayene sonuçlarını (bk. Madde 7.4.2 g) içermeyen bir muayene sertifikasını 

sadece, muayene sonuçlarını içeren bir muayene raporunu da oluşturabildiğinde ve muayene sertifikası ve 
muayene raporu birbirlerine izlenebilir olduğunda yayınlamalıdır. 

 
7.4.4 Madde 7.4.2’de verilen tüm bilgiler; doğru, kesin ve açık bir şekilde raporlanmalıdır. Muayene raporu 

veya muayene sertifikası taşeronlar tarafından sağlanan sonuçları içerdiğinde bu sonuçlar, açık bir şekilde 
belirtilmelidir. 
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7.4.5 Muayene raporu veya muayene sertifikası yayınlandıktan sonra yapılacak düzeltme veya eklemeler 

Madde 7,4’teki ilgili şartlara uygun olarak kayıt altına alınmalıdır. Tadil edilmiş rapor veya sertifikada, yerine 
geçtiği rapor veya sertifika belirtilmelidir.  
 

7.5 Şikâyetler ve itirazlar 
 
7.5.1 Muayene kuruluşu; şikâyetlerin ve itirazların alınması, değerlendirilmesi ve karar verilmesine ilişkin 

dokümante edilmiş bir prosese sahip olmalıdır.  
 

7.5.2 Şikâyetler ve itirazların ele alınması prosesinin tanımı, talep edilmesi durumunda ilgili tüm taraflarca 

erişilebilir olmalıdır.  

 
7.5.3 Bir şikâyet alınması ile muayene kuruluşu, bu şikâyetin sorumlu olduğu muayene faaliyetleri ile ilgili 

olup olmadığını teyit etmeli ve eğer ilgili ise bu şikâyeti ele almalıdır. 

 
7.5.4 Muayene kuruluşu, şikâyet ve itirazların ele alınması prosesinin tüm aşamalarındaki kararların 

tamamından sorumlu olmalıdır. 
 

7.5.5 İtirazlar hakkındaki araştırma ve karar, ayrımcı faaliyetlere sebebiyet verecek sonuçlar 

oluşturmamalıdır. 
 

7.6 Şikâyetler ve itirazlar prosesi 
 
7.6.1 Şikâyetlerin ve itirazların ele alınması prosesi en az aşağıda belirtilen unsurları ve yöntemleri 

içermelidir: 
 
a) Şikâyet veya itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin kararlaştırılmasına ilişkin prosesin bir tanımını, 
b) Şikâyetlerin ve itirazların çözümüne yönelik gerçekleştirilecek olan faaliyetler dâhil, şikâyet ve itirazların 

takibi ve kayıt altına alınmasını, 
c) Uygun herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesinin sağlanmasını. 

 
7.6.2 Şikâyet veya itirazı alan muayene kuruluşu, şikâyet veya itirazın geçerli kılınmasına yönelik tüm 

bilgilerin toplanması ve doğrulanmasından sorumlu olmalıdır. 
 

7.6.3 Mümkün olduğunda muayene kuruluşu, şikâyet veya itiraz edeni şikâyet veya itirazın alındığı 

konusunda bilgilendirmeli ve bunlara, ilerleme raporlarını ve sonuçları vermelidir.  
 
7.6.4 Şikâyet veya itiraz edene bildirilecek olan karar, şikayet/itiraz konusu muayene faaliyetlerinde yer 

almamış olan kişi/kişiler tarafından verilmeli veya gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. 
 
7.6.5 Mümkün olduğunda muayene kuruluşu, şikâyet veya itirazın ele alınması prosesinin bitimini şikâyet 

veya itiraz edene resmi olarak bildirmelidir.  
 

8 Yönetim sistemi şartları 
 

8.1 Seçenekler 
 
8.1.1 Genel 
Muayene kuruluşu, bu standardın şartlarının Seçenek A veya Seçenek B’ye uygun olarak tutarlı bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlayabilecek bir yönetim sistemi oluşturmalı ve sürdürmelidir. 
 

8.1.2 Seçenek A 
Muayene kuruluşunun yönetim sistemi, aşağıda belirtilenleri içine almalıdır: 
 
- Yönetim sistemi dokümantasyonu (örneğin; el kitabı, politikalar, sorumlulukların tanımlanması, bk. Madde 

8.2), 
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- Dokümanların kontrolü (bk. Madde 8.3), 
- Kayıtların kontrolü (bk. Madde 8.4), 
- Yönetimin gözden geçirmesi (bk. Madde 8.5), 
- İç tetkik (bk. Madde 8.6), 
- Düzeltici faaliyetler (bk. Madde 8.7), 
- Önleyici faaliyetler (bk. Madde 8.8), 
- Şikâyetler ve itirazlar (bk. Madde 7.5 ve Madde 7.6), 
 

8.1.3 Seçenek B 
ISO 9001’in şartlarına uygun olarak bir yönetim sistemi oluşturmuş ve sürdürmekte olan ve bu standardın 
şartlarının tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini destekleyebilecek ve gösterebilecek bir muayene kuruluşu, 
yönetim sistemi maddesinde yer alan şartları (bk. Madde 8.2 ila Madde 8.8) yerine getirmiş olur. 
 

8.2 Yönetim sistemi dokümantasyonu (Seçenek A) 
 
8.2.1 Muayene kuruluşunun üst yönetimi, bu standardın yerine getirilmesi için politikalar ve hedefler 

oluşturmalı, dokümante etmeli ve sürdürmelidir ve bu politika ve hedeflerin muayene kuruluşu 
organizasyonunun tüm seviyelerinde benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamalıdır. 

8.2.2 Üst yönetim, yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların, bu standardın şartlarını 

tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamadaki etkinliği konularındaki taahhüdünü kanıtlamalıdır. 
 

8.2.3 Muayene kuruluşunun üst yönetimi, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın yönetimin bir üyesini, 

aşağıda belirtilen sorumluluk ve yetkilere sahip olacak şekilde atamalıdır: 
 
a) Yönetim sistemi için gereken prosesler ve prosedürlerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesini 

sağlamak, 
b) Yönetim sisteminin performansı ve herhangi bir iyileştirilme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor vermek.  

 

8.2.4 Bu standardın şartlarının yerine getirilmesine ilişkin tüm dokümantasyon, prosesler, sistemler, kayıtlar 

vb. yönetim sistemi dokümantasyonunun içerisinde yer almalı, atıf yapılmalı veya ilişkilendirilmelidir. 
 

8.2.5 Muayene faaliyetlerinde yer alan tüm personel; yönetim sistemi dokümantasyonu ve ilgili bilgilerin, 

kendi sorumluluklarına ilişkin bölümlerine erişebilmelidir. 
 

8.3 Dokümanların kontrolü (Seçenek A) 
 

8.3.1 Muayene kuruluşu, bu standardın yerine getirilmesine ilişkin dokümanları (iç ve dış) kontrol altında 

bulundurmak için prosedürler oluşturmalıdır. 
 

8.3.2 Prosedürler; 

 
a) Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanması, 

b) Dokümanların gözden geçirilmesi, güncellenmesi (gerekli oldukça) ve yeniden onaylanması, 

c) Dokümanlarda değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin sağlanması, 

d) Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında mevcudiyetinin sağlanması, 

e) Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin sağlanması,  

f) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının sağlanması, 

g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde 
tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilebilmesinin sağlanması için gereken kontrolleri 
tanımlamalıdır. 

 
Not - Dokümanlar, herhangi bir formda veya ortam tipinde olabilir ve patentli veya kuruluş bünyesinde 

oluşturulmuş yazılımları içerir. 
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8.4 Kayıtların kontrolü (Seçenek A) 
 

8.4.1 Muayene kuruluşu; bu standardın yerine getirilmesine ilişkin kayıtların belirlenmesi, depolanması, 

korunması, ulaşılabilmesi, elde tutulması ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması 
amacıyla prosedürler oluşturmalıdır. 
 

8.4.2 Muayene kuruluşu, sözleşmeye bağlanmış yükümlükleri ve yasal yükümlülükleriyle tutarlı bir süre 

boyunca kayıtları elde tutmak için prosedürler oluşturmalıdır. Bu kayıtlara erişim gizlilik düzenlemeleri ile 
tutarlı olmalıdır. 

 
8.5 Yönetimin gözden geçirmesi (Seçenek A) 
 

8.5.1 Genel 
 
8.5.1.1 Muayene kuruluşunun üst yönetimi; bu standardın yerine getirilmesine ilişkin beyan edilen politikalar 

ve hedefler dâhil yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için; yönetim 
sistemini planlanmış aralıklarla gözden geçirmeye yönelik prosedürler oluşturmalıdır. 
 

8.5.1.2 Bu gözden geçirmeler, en az yılda bir kez gerçekleştirilmelidir. Alternatif olarak, bölümlere ayrılmış 

olarak gerçekleştirilen tam bir gözden geçirme (bölünmüş gözden geçirme), 12 aylık bir zaman dilimi 
içerisinde tamamlanmalıdır.  
 

8.5.1.3 Gözden geçirmelerin kayıtları muhafaza edilmelidir. 

 

8.5.2 Gözden geçirme girdileri 
Yönetimin gözden geçirmesi girdileri, aşağıdakilere ilişkin bilgileri içermelidir: 
 
a) İç ve dış tetkiklerin sonuçları, 
b) Bu standardın yerine getirilmesine ilişkin olarak müşteriler ve ilgili taraflardan gelen geri beslemeler, 
c) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumları, 
d) Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden gelen takip faaliyetleri, 
e) Hedeflerin yerine getirilmesi, 
f) Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, 
g) İtirazlar ve şikâyetler. 

 
8.5.3 Gözden geçirme çıktıları 
Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıda belirtilenlerle ilgili kararları ve faaliyetleri içermelidir: 
 
a) Yönetim sistemi ve yönetim sisteminin proseslerinin etkinliğinin iyileştirilmesi, 
b) Bu standardın yerine getirilmesi açısından muayene kuruluşunun iyileştirilmesi, 
c) Kaynak ihtiyaçları. 
 

8.6 İç tetkikler (Seçenek A) 
 

8.6.1 Muayene kuruluşu, bu standardın şartlarını karşılandığını ve yönetim sisteminin etkin olarak 

uygulandığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak amacıyla iç tetkik prosedürleri oluşturmalıdır. 
 
Not - ISO 19011, iç tetkiklerin gerçekleştirilmesine yönelik kılavuz bilgiler sağlar. 
 

8.6.2 Bir tetkik programı, tetkik edilecek olan proseslerin ve alanların önemleri ve bunun yanı sıra geçmiş 

tetkiklerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. 
 

8.6.3 Muayene kuruluşu, yönetim sisteminin uygulandığını ve etkin olduğunu doğrulamak için planlı ve 

sistematik bir şekilde tüm prosedürleri kapsayan periyodik iç tetkikler gerçekleştirmelidir. 
 

8.6.4 İç tetkikler en az 12 ayda bir gerçekleştirilmelidir.  İç tetkiklerin sıklığı, yönetim sisteminin gösterilebilir 

etkinliğine ve ispatlanmış istikrarlılığına bağlı olarak ayarlanabilir. 
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8.6.5 Muayene kuruluşu; 

a) İç tetkiklerin; muayene, tetkik ve bu standardın şartları hakkında bilgi sahibi nitelikli personel tarafından 
gerçekleştirilmesini, 

b) Tetkikçilerin kendi işlerini tetkik etmemelerini, 
c) Tetkik edilen alandan sorumlu personelin tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmesini, 
d) İç tetkik sonuçlarının gerektirdiği tüm faaliyetlerin zamanında ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini, 
e) İyileştirme için her türlü fırsatların belirlenmesini, 
f) Tetkik sonuçlarının dokümante edilmesini, 
sağlamalıdır. 
 

8.7 Düzeltici faaliyetler (Seçenek A) 
 

8.7.1 Muayene kuruluşu, işlemlerindeki uygunsuzlukların belirlenmesi ve yönetimi için prosedürler 

oluşturmalıdır. 
 

8.7.2 Muayene kuruluşu, gerekli olduğunda ayrıca, tekrarlarının engellenmesi amacıyla, uygunsuzlukların 

nedenlerini gidermek için tedbirler almalıdır. 
 

8.7.3 Düzeltici faaliyetler, karşılaşılan problemlerin etkilerine göre olmalıdır. 

 

8.7.4 Prosedürler aşağıda belirtilenlere ilişkin şartları tanımlamalıdır: 

 
a) Uygunsuzlukların tanımlanması, 
b) Uygunsuzluğun nedenlerinin belirlenmesi, 
c) Uygunsuzlukların düzeltilmesi, 
d) Uygunsuzlukların tekrar oluşmamasının güvence altına alınması için faaliyet gerekliliğinin 

değerlendirilmesi, 
e) Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve zamanında uygulanması, 
f) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması, 
g) Düzeltici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi. 
 

8.8 Önleyici faaliyetler (Seçenek A) 
 

8.8.1 Muayene kuruluşu, potansiyel uygunsuzlukların nedenlerinin giderilmesi amacıyla önleyici faaliyetler 

uygulanmasına ilişkin prosedürler oluşturmalıdır. 
 

8.8.2 Alınan önleyici faaliyet tedbirleri, potansiyel problemlerin muhtemel etkilerine göre olmalıdır. 

 

8.8.3 Önleyici faaliyetler prosedürleri, aşağıda belirtilenlere ilişkin şartları tanımlamalıdır: 

 
a) Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, 
b) Uygunsuzlukların oluşumunu engellemeye yönelik faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, 
c) Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, 
d) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması, 
e) Gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi. 
 
Not - Düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin prosedürlerin ayrı ayrı olması şart değildir. 
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Ek A 
(Normatif) 

 
Muayene kuruluşları için bağımsızlık şartları 

 
A.1 Muayene kuruluşları için şartlar (A Tipi) 
Madde 4.1.6’nın a) bendinde atıfta bulunulan muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen şartları karşılamalıdır: 
 
a) Muayene kuruluşu, konunun taraflarından bağımsız olmalıdır. 
b) Muayene kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve 

doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamalıdır. Özellikle;  
muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı  
veya bakımını yapan durumunda olmamalıdır.  

 
Not 1 - Bu durum müşteri ile muayene kuruluşu arasındaki teknik bilgi alışverişine engel değildir (örneğin, 

bulguların izahı veya şartlara açıklık getirilmesi veya eğitim).  
 
Not 2 - Bu durum, muayene kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan muayene öğelerinin satın alınmasına, 
bunlara sahip olunmasına veya kullanımına veya bunların muayene kuruluşunun personeli tarafından kişisel 
amaçlı olarak satın alınmasına, sahip olunmasına veya kullanımına engel değildir. 
 
c) Muayene kuruluşu; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın 

alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmamalıdır. 
 
Not 1 - Bu durum, müşteri ile muayene kuruluşunun bir parçasını oluşturduğu aynı tüzel kişilik içerisindeki 

diğer herhangi bir parça arasındaki teknik bilgi alışverişine engel değildir (örneğin, bulguların izahı 
veya şartlara açıklık getirilmesi veya eğitim). 

 
Not 2 - Bu durum, aynı tüzel kişilik içerisindeki diğer herhangi bir parçanın faaliyetleri için veya personelin 

kişisel amaçları için gerekli olan muayene öğelerinin satın alınmasına, bunlara sahip olunmasına, 
bakımının yapılmasına veya kullanımına engel değildir. 

 
d) Muayene kuruluşu; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın 

alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıda yönlerden 
bağlantılı olmamalıdır: 

 
1) Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı 

tüzel kişilikte de sahiplik durumu, 
 
Örnek 1: Çok sayıda hissedarın bulunduğu ancak bunların (bireysel veya grup olarak) muayene 
sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmadığı bir ortaklık yapısı. 
 
Örnek 2: Kardeş firmaların veya ana firmanın, muayene sonuçlarını etkileyemeyeceği, aynı ana firma 
altındaki çok sayıda ayrı tüzel kişiliklerden (kardeş firmalar) oluşan holding. 
 

2) Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında 
veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu, 

 
Örnek: Bir firmayı finanse eden bir bankanın, firmanın nasıl yönetildiğini takip etmesi için yönetim 
kurulunda temsilci olarak belli bir kişinin bulunması konusunda ısrarcı olması ancak bu kişinin 
herhangi bir karar sürecinde yer almaması. 
 

3) Muayene kuruluşunun ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek 
durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu,  

 
Not - Muayene edilen öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, 

kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olma dışındaki konularda; aynı üst yönetim kademesine 
doğrudan bağlı olmaya izin verilir.  
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4) Muayene kuruluşu ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek 
sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar.   
 

A.2 Muayene kuruluşları için şartlar (B Tipi)  

Madde 4.1.6’nın b) bendinde atıf yapılan muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen şartları karşılamalıdır. 
 
a) Muayene hizmetleri yalnızca, muayene kuruluşunun bir parçasını oluşturduğu kuruluş için sağlanmalıdır. 
b) Organizasyonel bir tanımlama ve muayene kuruluşunun ana organizasyon içerisindeki raporlandırma 

yöntemleri yoluyla muayene personelinin sorumlulukları ile diğer fonksiyonlarda istihdam edilen 
personelin sorumlulukları arasındaki ayrım açık bir şekilde ortaya konmalıdır. 

c) Muayene kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve 
doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamalıdır. Özellikle;  
muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı 
veya bakımını yapan durumunda olmamalıdır. 

 
Not 1 - Bu durum müşteri ile muayene kuruluşu arasındaki teknik bilgi alışverişine engel değildir (örneğin, 

bulguların izahı veya şartlara açıklık getirilmesi veya eğitim).   
  
Not 2 - Bu durum, muayene kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan muayene öğelerinin satın alınmasına, 

bunlara sahip olunmasına veya kullanımına veya bunların muayene kuruluşunun personeli 
tarafından kişisel amaçlı olarak satın alınmasına, sahip olunmasına veya kullanımına engel değildir. 

 

A.3 Muayene kuruluşları için şartlar (C Tipi)  

Madde 4.1.6’nın c bendinde atıf yapılan muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen şartları karşılamalıdır. 
 
a) Muayene kuruluşu, muayene faaliyetleri ile diğer faaliyetler arasındaki görev ve sorumluluk ayrımının 

yeterli bir şekilde sağlanması için organizasyon içerisinde koruma tedbirleri almalıdır. 
b) C Tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen aynı öğenin tasarım/üretim/tedarik/kurulum/       

servis/bakımı ve bu öğenin muayenesi aynı kişi tarafından gerçekleştirilmemelidir. İstisnai olarak; 
muayene sonuçları tehlikeye atılmadığı sürece, yasal şartların açık bir şekilde izin verdiği yerlerde C Tipi 
muayene kuruluşundan bir kişi aynı öğenin tasarım/üretim/tedarik/kurulum/servis/bakım işlemleri ve 
muayene işlemlerinin her ikisini de üstlenebilir. 

 
Not - C tipi muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen muayeneler, aynı muayene faaliyetleri için 

üçüncü taraf muayeneleri olarak sınıflandırılamaz. Çünkü bu kuruluşlar işlemlerde, A Tipi muayene 
kuruluşlarına ilişkin bağımsızlık şartlarını karşılamazlar. 
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Ek B 
(Bilgi için) 

 
Muayene raporları ve sertifikalarındaki isteğe bağlı unsurlar 

 
Muayene raporlarında ve sertifikalarında, aşağıda belirtilen isteğe bağlı unsurlara yer verilebilir: 
 
a) Dokümanın adlandırması, örneğin muayene raporu veya muayene sertifikası (hangisi uygunsa), 
b) Müşterinin belirtilmesi, 
 
Not - Müşteri muayene edilen öğenin sahibi değilse, rapor veya sertifikada muayene edilen öğenin sahibi 

belirtilebilir. 
 
c) Talep edilen muayene işinin tanımı, 
d) İşin orijinal kapsamından çıkartılan konulara ilişkin bilgi, 
e) Kullanılan muayene yöntem/yöntemleri ve prosedür/prosedürlerinin belirtilmesi veya kısa tanımı, üzerinde 

mutabık kalınmış olan yöntemler veya prosedürlerden sapmalar, bunlara eklemeler veya bunlardan hariç 
tutma durumlarının ifade edilmesi, 

f) Ölçümde/deneyde kullanılan donanımın tanımı, 
g) Uygulanabilir olduğunda ve muayene yöntemi veya prosedüründe belirtilmemişse, numune alma 

yönteminin tarif edilmesi veya atıf yapılması ve numunelerin nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından 
alındığına ilişkin bilgi, 

h) Muayenenin gerçekleştirildiği yere ilişkin bilgi, 
i) Uygun olduğunda, muayene sırasındaki çevre koşullarına ilişkin bilgi, 
j) Muayene sonuçlarının yalnızca talep edilen iş veya muayene edilen öğe/öğeler veya muayene edilen 

partiye ait ilişkin bir ifade, 
k) Muayene raporunun, tam olarak çoğaltılması durumu hariç, kısmen çoğaltılamayacağına ilişkin bir ifade, 
l) Muayene personelinin işareti veya mührü, 
m) Muayeneyi gerçekleştiren personel üyelerin isimleri (veya ayırt edici kimlikleri) ve güvenli elektronik kimlik 

doğrulaması söz konusu olmadığında imzaları (ayrıca bk. Madde 7.4.2), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iMES MUAYENE MÜHENDiSLiK HiZMETLERi TiCARET LiMiTED SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 30.12.2017
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iKTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.



ICS 03.120.20 TS EN ISO/IEC 17020: 2012-06 
                                                                                                                                    EN ISO/IEC 17020: 2012 

 

17 

Kaynaklar 
 
[1]  ISO 9000:2005, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary 
 
[2]  ISO 9001, Quality management systems - Requirements 
 
[3] ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
 
[4] ISO 19011, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 
 
[5] ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated 

terms (VIM) 
 
 
 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iMES MUAYENE MÜHENDiSLiK HiZMETLERi TiCARET LiMiTED SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 30.12.2017
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iKTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.


