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KALİTE MODÜLLERİNE GÖRE BELGELENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI  

 

  

• İlgili teknik düzenleme alanına özel oluşturulmuş başvuru 
formları ile başvuru alınır.Başvurunun alınması

• Başvurunun yeterliliği ve uygunluğunun gözden geçirilmesi

• Başvuru uygun değilse başvuru sahibine bilgi verilmesi ve 
başvurunun sonlandırılması

Başvuru gözden 
geçirilmesi

• Teklifler ilgili teknik düzenleme alanına ve 150.T.01 Ücret belirleme 
talimatına bağlı olarak, ayrımcılık oluşturmayacak şekilde hazırlanır.

• Teklif kabulü edilmesi ile birlikte sözlşemeye dönüşür.

Teklif verilmesi

• 150.F.01 Personel atama beyan formu ile atama yapılır.Teknik Uzman 
Atamasının yapılması

• Teknik Uzman ve müşteri ürün muayenesi için tarih belirler.Planlama Yapılması

• Müşterinin sağlamış olduğu kalite sistem dokümanarı ve teknik 
dokümanlar incelenir. Müşterinin sağlaması gereken dokümantasyon 
teklifte tanımlanmıştır. Varsa eksiklikleri müşteriye raporlanır. 

Ön inceleme

• Ön inceleme denetimi uygun şekilde tamamlandıktan sonra firma 
ziyaretini içeren denetim planı hazıranır. Müşterinin onayı alınır.Denetimin planlanması

• Firmanın kalite sistem uygulamaları ve ürün uygunluğunun teyit 
edilmesi için denetim gerçekleştirilir. Denetimde ürün incelemesi de 
yapılır.

Denetimin 
gerçekleştirilmesi

• Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar firmaya raporlanır. 
Gerekirse uygunsuzlukların takibi için takip denetimi talep edilir. Tüm 
uygunsuzluklar 4 ay içerisinde kapatılmalıdır.

Uygunsuzların 
raporlanması

•Denetim sonucunda uygunsuzlukların giderildiğinin teyiti için takip denetimi 
talep edilmişse bu 4 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.Takip denetimi

• Belgelendirme prosesinde yer almamış yetkilendirilmiş kişilerce iş 
dosyası incelenir ve gerekli şartların sağlandığından emin olunduktan 
sonra belgelendirme kararı verilir. 

Belgelendirme kararı 
verilmesi

• Belge bilgileri Ontek sitemine girilir ve belgenin basımı yapılır. Belge 
genel müdür tarafıdan imzalanır.

Belgenin düzenlenmesi ve 
imzalanması

• Müşterinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesinden 
sonra belge müşteriye ulaştırıllır.

Belgenin müşteriye ulaştırılması

•Yönetmelik/standart şartları gereği firmanın kalite sistem şartlarını 
sürdürdüğünü teyit etmek için habersiz ziyeretler gerçekleştirilir.Habersiz ziyaretler

•Yönetmelik/standart şartları gereği firmanın kalite sistem şartlarını 
sürdürdüğünü teyit etmek için gözetim denetimleri gerçekleştirilir.Gözetim Denetimleri
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MUAYENE MODÜLLERİNE GÖRE BELGELENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

• İlgili teknik düzenleme alanına özel oluşturulmuş başvuru 
formları ile başvuru alınır.Başvurunun alınması

• Başvurunun yeterliliği ve uygunluğunun gözden geçirilmesi

• Başvuru uygun değilse başvuru sahibine bilgi verilmesi ve 
başvurunun sonlandırılması

Başvuru gözden 
geçirilmesi

• Teklifler ilgili teknik düzenleme alanına ve 150.T.01 Ücret belirleme 
talimatına bağlı olarak, ayrımcılık oluşturmayacak şekilde hazırlanır.

• Teklif kabulü edilmesi ile birlikte sözlşemeye dönüşür.

Teklif verilmesi

• 150.F.01 Personel atama beyan formu ile atama yapılır.
Teknik Uzman 

Atamasının yapılması

• Teknik Uzman ve müşteri ürün muayenesi için tarih belirler.
Planlama Yapılması

• Müşterinin sağlamış olduğu teknik dokümanlar incelenir. Müşterinin 
sağlaması gereken teknik dokümantasyon teklifte tanımlanmıştır. 
Varsa eksiklikleri müşteriye raporlanır. 

Teknik dosyanın 
incelenmesi

• Müşteri ile yapılan plana uygun olarak ürünün kontrol ve testleri 
gerçekleştirilir. Varsa uygunsuzluk ve eksiklikleri müşteriye bildirilir.

Ürün kontrol ve 
testleri

• İş dosyasının tümü ile incelenip tüm uygunsuzlukların ve eksikliklerin 
giderilip, ürünün gerekli şartları sağladığının kontrolü yapılır. İlgili 
raporlar Ontek sistemine yüklenir.

İş dosyasının kontrolü

• Belgelendirme prosesinde yer almamış yetkilendirilmiş kişilerce iş 
dosyası incelenir ve gerekli şartların sağlandığından emin 
olunduktan sonra belgelendirme kararı verilir. 

Belgelendirme kararı 
verilmesi

• Belge bilgileri Ontek sitemine girilir ve belgenin basımı yapılır. Belge 
genel müdür tarafıdan imzalanır.

Belgenin düzenlenmesi 
ve imzalanması

• Müşterinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesinden 
sonra belge müşteriye ulaştırıllır.Belgenin müşteriye ulaştırılması

•Yönetmelik/standart şartları gereği firmanın kalite sistem şartlarını 
sürdürdüğünü teyit etmek için habersiz ziyeretler gerçekleştirilir.Habersiz ziyaretler

•Yönetmelik/standart şartları gereği firmanın kalite sistem şartlarını 
sürdürdüğünü teyit etmek için gözetim denetimleri gerçekleştirilir.Gözetim Denetimleri
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Notlar:   

• Firmaya bildirilen uygunsuzluk veya eksikliklerin teklif/sözleşmede belirtilen sürelerde tamamlanmaması 
durumunda iş iptal edilir.  

• Ontek kayıtları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetki alanındaki faaliyetler için yapılır. 

• Belgelendirme prosesinin detayları, belgenin askıya alınması, geri çekilmesi, belge verilmesinin ret edilmesi 
hususları sözleşmede tanımlanmıştır. 

Ontek: Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Kuruluşlar bilgi sistemi ( https://ontek.sanayi.gov.tr) 


