TASNİF DIŞI

EK-D
KURUM/KURULUŞ/FİRMANIN ENDÜSTRİYEL KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN
İNCELENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ HİZMETİ İLE
İLGİLİ OLARAK MSB LIĞI İLE KURUM/KURULUŞ/FİRMANIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLDÜR
1. PROTOKOLÜN TARAFLARI :
Bu protokolde taraflar Millî Savunma Bakanlığı ile …………………………… olup,
kısaca MSB lığı ve kurum/kuruluş/firma olarak isimlendirilmiştir.
2. MAKSAT :
Kurum/kuruluş/firmanın talebi üzerine, firma tarafından tesis edilen Endüstriyel
Kalite Güvence Sisteminin; incelenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi
hizmetinin, MSB lığınca yapılmasında, tarafların yerine getireceği hususları
belirlemektir.
3. KALİTE SİSTEM DOKÜMANININ İNCELENMESİ :
a. Kurum/kuruluş/firma; talep ettiği AQAP belgesi seviyesini, MSB lığı Kalite
Yönetim Dairesi Başkanlığına yaptığı müracaatında belirtecektir.
b. Kurum/kuruluş/Firma, talep ettiği AQAP standardı seviyesine uygun olarak
hazırladığı “Kalite Sistem Dokümanının” incelenmek üzere teslim edecektir.
c. Kalite Sistem Dokümanının;
incelenmesini müteakip;
(1)
alınacaktır.

MSB

lığı

tetkik

heyeti

elemanlarınca

Kalite Sistem Dokümantasyonu uygun bulunanlar, denetim programına

(2)
Kalite Sistem Dokümantasyonu uygun bulunmayanlar için, belirlenen
uygunsuzlukları içeren rapor hazırlanarak, firmaya gönderilecektir.
(3)
Uygunsuzlukların düzeltildiğinin tespiti için; firmanın yaptığı düzeltme
faaliyetinin incelenmesini müteakip, yeterli bulunması durumunda, denetim
programına dâhil edilecek, dokümantasyon yetersiz ise, tekrar bir rapor hazırlanarak,
firmaya iletilecektir.
(4)
Kalite Sistem Dokümantasyonu incelemesi sonucunda; KSD’de
belirlenen uygunsuzluğun raporlandırılıp gönderilmesinden itibaren, altı ay içerisinde
uygunsuzluğun giderilmemesi veya iki düzeltici işlem sonucunda uygun bulunmaması
hâlinde, firmanın müracaatı iptal edilir. Firma yeniden müracaatta bulunabilir. Bu
durumda, işlemlere yeniden başlanılır.
4. FİRMA TESİSLERİNİN TETKİKİ :
a. Kalite Sistem Dokümanını uygun bulunan firmalar; firma tesislerindeki mevcut
Kalite Güvence Sistemi, MSB lığı Tetkik Heyetince uygun görülecek bir tarihte,
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incelenecek ve uygun bulunması hâlinde, Kalite Güvence Sistemi Seviye Belgesi
düzenlenerek, firmaya gönderilecektir. Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl olacaktır.
b. Kalite Güvence Sistemi uygun bulunmadığı taktirde, sonuç firmaya yazılı
olarak bildirilecektir.
c. Kurum/kuruluş/firma; tesislerinin yeniden incelenmesini talep ettiği takdirde;
yapılan düzeltme faaliyetlerini yazılı olarak bildirecek ve uygun bulunduğunda, firma
tekrar tetkik programına alınacaktır.
ç. Kurum/kuruluş/firma tesislerinin tetkikinde uygunsuzluğun raporlandırılıp
gönderilmesinden itibaren, bir yıl içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi veya üç
düzeltme faaliyeti sonucunda uygun bulunmaması halinde firmanın müracaatı iptal
edilecektir. Bu durumda firma, Kalite Güvence Sisteminin belgelendirilmesini
istediğinde, müracaat işlemleri yeniden başlatılacaktır.
d. Tetkikler esnasında; talep edilen AQAP şartlarına uygun olarak, firmaya
gerekli rehberlik hizmeti, MSB lığınca verilecektir.
e. MSB.lığınca yürütülecek bu faaliyetler; MSB lığı Endüstriyel Kalite Güvence
Sistemi Belgelendirme Yönergesine göre, icra edilecektir.
5. AQAP BELGESİNE SAHİP OLAN FİRMALARIN SORUMLULUKLARI:
a. Belgelendirmeye esas alınan Kalite Sistem Dokümantasyonu (KSD)’nda
belirtilmiş disiplin/yöntemleri, istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.
b. KSD’de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı
değişiklikleri, önceden Kalite Güvence Makamı (KGM)’na bildirecektir. KGM;
değişiklik bildirim tarihinden itibaren, 20 (yirmi) gün içerisinde, değişikliğe ilişkin
olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.
c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde, yapılacak ara tetkiklere ilişkin, gerekli
tertip ve düzeni sağlayacaktır.
ç. Tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların,
düzeltildiğine dair, KGM’yi bilgilendirecektir.
d. Kurum/kuruluş/firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin
istenmesi hâlinde, bu talep, belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden, en az 3 (üç) ay
önce, yenileme başvurusu yapılarak, KGM’ye bildirilecektir. Bu kapsamda;
yönergede belirtilen, işlem ve uygulamaları takip edecektir.
e. Kurum/kuruluş/firma; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisi
taşıması, üretim cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu
değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Kurum
/kuruluş/firma; bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek
duyulmaksızın, Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı onayı ile, AQAP
belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi
durumunda, belgelendirme işlemleri, yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.

D-2
TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI

6. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE PROTOKOLÜN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN
HUSUSLAR :
Aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi hâlinde, verilen AQAP belgesi iptal
edilir ve kurum/kuruluş/firma ile imzalanmış bulunan protokol feshedilir.
a. Kurum/kuruluş/firmanın, yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
b. Ara tetkik sırasında, kritik uygunsuzluk bulunması.
c. Ara tetkik sırasında, kritik olmayan 7 (yedi) uygunsuzluk bulunması,
ç. Kurum/kuruluş/firmanın; kalite güvence sistemini, standarda uygun şekilde
işletmemesi.
d. Firmanın iflası veya işin durdurulması.
e. Tetkikler esnasında, eksik ve/veya doğru olmayan bilgiler verilmesi.
f. Kurum/kuruluş/firmanın; kalite
konusunda yeniden yapılanması.

sistemini

geçersiz

kılacak

şekilde,

iş

g. Belgenin, yanıltıcı ve haksız kullanımı.
ğ. Kurum/kuruluş/firmanın, kendi isteği.
h. Deprem, yangın ve sel gibi olağanüstü hallerden dolayı, kurum/kuruluş/
firmanın, işlevini yerine getirememesi.
7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
Bu protokolün uygulanması sırasında doğacak uyuşmazlıklar, karşılıklı
görüşmeler yolu ile halledilmeye çalışılacak, bu suretle giderilemeyen
uyuşmazlıkların hallinde, T.C. Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.
8. Bu protokol 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Protokol; protokolün konusu olan,
AQAP Endüstriyel Kalite Güvence Seviye belgesinin süresinin bitimine kadar
geçerlidir.
Bu protokol …./…./…….. tarihinde imzalanmıştır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ADINA

………………… ADINA
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