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Ek VII 
  

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA 

DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER 

  

 1. Doğrulama işlemlerini yürütmekle sorumlu kuruluş, yönetici ve personeli; güvenlik 

aksamı tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene edecekleri asansörün 

montajcısı veya bu taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamazlar. 

 Benzer şekilde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence 

sistemlerinin denetiminden sorumlu kuruluş, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamın 

tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene ettikleri asansörün montajcısı 

veya bunların yetkili temsilcileri olamazlar. 

 Güvenlik aksamlarının tasarım, yapım, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı 

ile doğrudan veya yetkili temsilcisi olarak iştigal edemezler. Bu, güvenlik aksamı imalatçıları 

ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel olmaz. 

 2. Kuruluş ve personeli muayene veya denetim işlemlerini en üst derecede profesyonel 

bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etkileyici 

tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarından yarar elde edecek olan kişi ve 

grupların mali teşviklerinden bağımsız olmalıdırlar. 

 3. Kuruluş muayene ve denetim işleri ile ilgili teknik ve idari işlerin düzenli 

yürütülebilmesini sağlayacak gerekli personel ve teknik donanıma sahip olmalı, aynı 

zamanda özel doğrulama için gerekli donanıma da sahip olmalıdır. 

 4. Muayeneden sorumlu personel, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 - Bu konuda mesleki ve teknik eğitim almış, 

 - Yaptıkları deneyler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde yeterince 

deneyimli, 

 - Deneylerin performansını doğrulamak için gereken belge, evrak ve rapor düzenleme 

ehliyetine sahip olmalıdır. 

 5. Personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Personele ödenen ücret ise, yaptıkları 

deneylerin sayısına ve bu deneylerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır. 

 6. Onaylanmış Kuruluş, kendi sorumluluğu ulusal yasaya göre Bakanlık tarafından 

verilmemiş ise veya Bakanlık kendisi doğrudan deneylerin yapılmasından sorumlu değilse, 

Onaylanmış Kuruluş sorumluluk güvencesini üstlenmelidir. 

 7. Kuruluş personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri gereği, 

yapılan işler sırasında elde edilen bütün bilgiler hususunda profesyonel gizlilik ilkesine riayet 

edecektir (faaliyetlerin yürütüldüğü devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüş 

bildirme haricinde). 

 

 

 


