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1.0 AMAÇ 

Bu prosedür, İTU Yönetmeliğine göre yapılan sertifikasyon işlemlerinin nasıl yapılacağının tanımlanmasını ve 
dokümante edilmesini amaçlar. 
 

2.0 KAPSAM 

Bu prosedür, ITU Yönetmeliğine göre yapılan sertifikasyon işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili tüm işlemleri 
kapsar. 
 

3.0 SORUMLULUKLAR 

Belgelendirme Müdürü, Sertifiker ve Kontrolör sorumludur. 
 

4.0 PROSEDÜR 
4.1 Kontrol Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi 

Kontrolörün, kontrol listesini, uygunsuzlukların kapatma kanıtlarını, analiz raporunu, analiz değerlendirme 
formunu USB-Pruva’ya yükler. Yükleme tamamlanınca USB-Pruva tarafından, sertifikere sertifikasyon kararını 
gözden geçirmesi için bilgilendirme e-maili gönderilir. Gözden geçirme, USB-Pruva üzerinden İTU 
Sertifikasyon Kararı Formu ile yapılır. Gözden geçirme kriterleri aşağıdaki gibidir: 

• Üretici, üretici örgütü, müteşebbisin mevcut yapı ve kapsamında herhangi bir değişiklik var mı? 

• Doğru versiyon kontrol dokümanları kullanıldı mı? 

• Kontrol soru listelerinde ve + /- bulgular doğru ve açık bir şekilde kaydedildi mi?  

• Kontrol dokümanları İTU Yönetmeliğinin ve TS EN ISO 17065 Standardının gerekliliklerini karşılıyor mu? 

• Kontrol sırasında Uygunsuzluk tespit edildi ise, doğru bir şekilde tanımlandı mı? 

• Uygunsuzluklar zamanında ve doğru bir şekilde kapatıldı mı? 

• Kontrol sırasında İTU Yönetmeliği kapsamında olan ürüne ait üretim görüldü mü?  

• Üretici, üretici örgütü, müteşebbis kontrolünde aynı kontrolör tarafından 3 yıldan fazla kontrol edilmeme 
kuralına uyuldu mu? 

• Üretici, üretici örgütü, müteşebbis, farklı Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşundan geliyorsa, gerekli önceki 
yıla ait Sertifikası gönderildi mi?  

 
Ayrıca üretici, üretici örgütü, müteşebbisin başvuru aşamasından sertifikasyon aşamasına kadar tüm 
dokümanlarının yer aldığı dosyadaki tüm dokümanlar gözden geçirilerek, sertifikasyon kararı öncesindeki 
gözden geçirme dosya üzerinden de tamamlanmış olur. 
Sertifiker gözden geçirme sırasında, herhangi bir kayıtta (kontrol planı, kontrol listesi, kontrol raporu, ayrıca 
yukarıda belirtilen maddelerde) eksiklik veya yanlışlık olması durumunda aşağıdaki şekilde hareket eder ve 
Sertifikasyon Kararını almaz. 

• Kontrolörün eksik doldurmuş olduğu durumlarda (kontrol listelerinde eksikler, kontrol raporunda 
eksikler, uygunsuzluk kapatmalarında net açıklamaların yapılmaması) kontrolör tarafından düzeltilmesi 
istenir.  

• Kontrol kayıtlarında (kontrol gün sayısının eksik yapılması, kontrol soru listelerinde ilgili her maddenin 
cevaplanmaması gibi sonradan tamamlanması mümkün olmayan kontrolün etkinliğini, doğruluğunu 
etkileyecek faaliyetlerde) yanlışlık var ise bu durumda Sertifiker aşağıdaki kararları verebilir:  
o Kontrolün tam tekrarlanması  
o Kontrolün kısmi olarak (eksik yapılan kısmını içerecek şekilde) tekrarlanması 

4.2 Sertifikasyon Kararı 

Sertifiker, kontrolörün kontrol sonuç raporunu gönderdiği tarihten itibaren en geç 7 gün veya düzeltici 
faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde sertifikasyon kararını alır.  

Gözden Geçirme sırasında herhangi bir eksiklik veya yetersizlik tespit edilmedi ise ya da tespit edilen eksiklik 
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veya yetersizlikler çözümlendi ise, Sertifiker, USB- Pruva üzerinden İTU Sertifikasyon Karar Formu 
doldurularak Sertifikasyon Kararını alır.  

Sertifikasyon Kararı olumlu ise, Sertifikası yayınlanır ve Sertifikasyon Kararı (Olumlu) yazısı ile birlikte üretici, 
üretici örgütü, müteşebbise gönderilir. Bu karar USB-Pruva üzerinden alınır. 
 
Sertifikasyon Kararı olumsuz ise, bu durum Sertifikasyon Kararı (Olumsuz) yazısı ile üretici, üretici örgütü, 
müteşebbise bildirilir. Bu karar USB-Pruva üzerinden alınır. 
 

4.3 Sertifikanın Basımı 

Sertifikasyon kararının olumlu olması durumunda, Sertifiker onayıyla USB-Pruva Sertifikayı ve ekini hazırlar.  
 
Sertifikanın numaralandırması USB-Pruva tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. 
 
Bakanlık Kodu-Tescil No-Yıl 
Ör: TR. İTU.19-USB 00XX-XXXX 
 
Revizyon numarası, üretici, üretici örgütü, müteşebbis için yayınlanan o yılın 2. Sertifikasıdır ve bu durumda 
1. Revizyon olarak adlandırılır. Revizyon tarihi de 2. Yayınlanan sertifikanın sertifikasyon karar tarihidir. 
İşlemler USB-Pruva üzerinden yürütülür. 
 
Üretici, üretici örgütü, müteşebbis için 2. Yayınlanan sertifikada bir önceki sertifikada yer alan ürünler de USB-
Pruva üzerinden yazılır. 
 
Özel sertifika kağıdına basılan Sertifikaların bir kopyası üretici, üretici örgütü, müteşebbisin dosyasında 
tutulur. 
 
Sertifikaların geçerlilik süresi, sertifikasyon karar tarihinden ibaren en fazla 12 aydır. Bu tarih USB-Pruva 
tarafından otomatik verilir. 
 

4.4 Ürün, Ünite veya Sertifikanın Askıya Alınması ve İptal Edilmesi 
 
Uygunsuzlukların zamanında kapanmaması, sözleşme kurallarına uyulmaması, ödemelerin zamanında 
yapılmaması, kapsam, sistem, ürün, proses veya hizmetlerdeki değişiklikler ve hileli faaliyetlerin olması 
halinde, Sertifiker, sertifikayı askıya almaya, geri çekmeye veya iptal etmeye karar verebilir; 
 
Sertifiker, üretici, üretici örgütü, müteşebbise sertifikasyonun askıya alındığını veya iptal edildiğini aşağıdaki 
bilgilerle yazılı ve imzalı olarak Askıya Alma, İptal Mektubunu USB-Pruva üzerinden doldurarak müşteriye 
bildirir: 

• Askıya alma veya iptal nedeni, 

• Sertifikasyon logosunun kullanımının sona erdirilmesi, 

• Askıya almanın ortadan kaldırılması için yapılacakların bildirilmesi 
 
Sertifiker, İTU Müşteri Listesinde sertifikasyon durumu ile ilgili güncellemeyi yapar. 
 
Askıya alma ve sertifikanın iptali işlemi uygulanan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, karardan itibaren 
en geç bir ay içinde USB-Pruva üzerinden alınan yazı ile KEP üzerinden ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgi 
üretici/üretici örgütü /müteşebbise de e-mail veya posta ile iletilir. Aynı zamanda, iptal işlemi uygulanan 
üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler diğer KSK’lara bildirilir. 
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4.4.1 Askıya Alma 

Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı 
işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifika 
yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemi uygulanır.  
 
Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya 
komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla 
ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır.  
 
Sözleşme şartlarına uyulmaması ve sertifikasyon ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda da Sertifika 
askıya alınır. 
 
Askıya alma altı aydan fazla olamaz. Askıya alma işlemi üretici, üretici örgütü, müteşebbise yazılı olarak 
bildirilir. 
 
İlk kez sözleşme yapılan üretici, üretici örgütü, müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon 
kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede 
kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapılır. Yeniden denetim, "Kontrol Prosedürü" temel 
alınarak yürütülür. 
 
Askıya alma süreci, ilgili düzeltici faaliyetlerin gönderilmesine ve bu dokümanların yeterli bulunmasına kadar 
yürürlükte kalır. 
 
Yeniden denetim sırasında tüm uygunsuzluklar kapatıldığında olumlu belgelendirme kararı alabilir ve 
sertifikası çıkarabilir. Bu nedenle, Sertifiker, Müşteri Listesinde sertifikasyon durumunu güncelleştirir. 
 

4.4.2 İptal Etme 
Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve 
sözleşmenin iptali işlemi uygulanır.  
 
İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü, müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten 
itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, herhangi bir KSK ile sözleşme 
yapamazlar.  
 
Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından 
hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği 
durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulanır. 

 
5.0 KAYITLAR 
 

Dokuman Numarası 
Başlık yada Tanım 

UOF-AGR-İTU-TR-4160 İTU Sertifikası 

UOF-AGR-İTU-TR-4190 Müşteri Listesi 

UOF-AGR--İTU-TR-4140 Sertifikasyon Kararı (Olumlu-Olumsuz-Askıya Alma-İptal) 

 
 
 
  


