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Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu
Sürekli iyileştirme odaklı
Son zamanlarda yönetim sistemleri, şirketlerin

Şirket için avantajları

birçok işinin planlanması, kontrol edilmesi ve
izlenmesi için çok daha hayati öneme sahip olan
yönetim araçları haline gelmiştir.

Bir yönetim sisteminin amacı; şirketin uyguladığı
prosedürlerin ve süreçlerin etkili ve uygun bir
şekilde yapılıp yapılmadığını en iyi şekilde

Sonuç olarak yönetim sistemlerinin sertifikasyonu

denetlemektir. Bu prosedürler ve süreçler her

da ulusal ve uluslararası ölçeklerde artarak daha

geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir.

önemli hale gelmektedir.
Çalışan bir yönetim sisteminin olması, orta
Önceleri

dokümantasyon

temel

konulardan

biriyken, günümüzde işletme süreçlerinin etkinliği

vadede işletme için daha iyi sonuçların ve
girdilerin elde edilmesini sağlayacaktır.

ve verimliliği, yasal uygunluk ve entegre bir
yönetim sistemi sağlamak amacıyla ortak yapılan
bir sertifikasyon prosedürü haline gelmiştir.

Süreçlerin ve sorumlulukların düzenli bir şekilde
kontrol edilmesi ve açıklanması ise personelin

Belgelendirilmiş kuruluşlar devam eden iyileştirme

sorumluluk

ölçütlerinin yanı sıra şeffaf dahili ve harici

arttıracaktır.

olasılıklara
rekabette

karşı
her

almaktadır.

önlem

zaman

almakta,
bir

adım

hissini

ve

motivasyonunu

dolayısıyla
önde

Sertifikasyon; müşteriler,

yer

rakipler,

Belgelendirilmiş

kuruluşların

müşteri

tedarikçiler ve yatırımcılar için şirketin onaylanan

memnuniyeti konusunda düzenli denetimler

standartlara

yapma zorunluluğu olduğundan dolayı müşteri

uyum

sağladığı

konusunda

bir

gösterge olarak kullanılmaktadır.

ilişkileri de önemli bir yer tutmaktadır. Buna
göre sertifikalı bir şirketin müşterileri kendi
taleplerinin daha ciddi bir şekilde ele alındığını

Yönetim sistemleri TÜV AUSTRIA tarafından
değerlendirildiğinde

ve

görecektir.

sertifikalandırıldığında

önemli bir başarı faktörü olarak görülmektedir.

Belgelendirme nedir?
Sertifika, objektif ve bağımsız üçüncü bir
tarafın gözünden başarılı bir değerlendirmenin
sonucunda verilmektedir; TÜV AUSTRIA gibi
bir üçüncü taraf; şirketin ulusal ya da
uluslararası
standartları
yerine
getirip
getirmediğini kontrol edecektir.

Entegre Yönetim Sistemleri

Temel avantajları

TÜV AUSTRIA'nın kapsamlı ve derinlemesine
akreditasyonları

sayesinde

"entegre

yönetim

Birlikteliklerin ve kaynakların daha etkili
kullanılması

sistemi (IMS)" oluşturulabilmesi için gereken

Daha etkili ve verimli bir yönetim

çeşitli sertifikasyonlar alınabilmektedir.

Dahili kurumsal yönetim konsepti
Katma değer zinciri içerisinde müşteri ve hedef
odaklı süreç yönetim sistemleri

Zaman

içerisinde

düzenleme

birçok

ortaya

gerekliliklerin

farklı

çıkmıştır.

bağımsız

standart

ve

Ancak,

bu

bir

şekilde

Süreçlerin oryantasyonu ve imaj gelişimi ile
rekabetçi avantajlar sağlanması
Garanti ve ürün sorumluluk hükümleri

sertifikalandırılması ve denetlenmesi genellikle

Belgelerin birleştirilmesi

birçok takip işleminin yapılmasına ve şirketin

Çift izleme yapılmaması

maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Yönetim belgelerinin daha ekonomik bir şekilde
edinilmesi

Bu nedenle entegre yönetim sistemlerinin amacı
bu bölümleri birleştirmek ve tek bir yapı altında
toplamaktır (örneğin kalite, çevre koruma, iş
sağlığı ve güvenliği).

Bu süreçler, entegre yönetim sistemi oluşturmak
için

kullanılan

kurallar

ve

düzenlemeler

kapsamında uygulanacak çeşitli ara yüzler ile
gerçekleştirilebilecektir.

Grup sertifikaları
Bir grup ya da topluluk sertifikasyonu, farklı
alanlar,

konumlar,

üzerinden

şirketler

dallar
için

ve

alt

yükleniciler

kaynak

çözümleri

üretmektedir.
Bir "grup" bir ya da daha fazla standarda göre
denetlenebilmektedir. Her bir standardın her bir
alan için geçerli olması mümkün değildir.
Geçerli düzenlemeler uyarınca grup denetleme ve
sertifikasyon ile ilgili maliyetler ve masraflar
sertifikalandırılacak olan alanlar için özel sertifika
verilmesinden daha ucuza gelmektedir.

Bir sertifika nasıl alınır

Belgelendirme ve sitem uygulamalarındaki çeşitli
zayıf noktaların tespit edilebilmesi için spot

Aşağıda yönetim sistemleri alanında başarılı bir
sertifikasyona

ilişkin

adımlar

baştan

kontroller yapılmaktadır.

sona

verilmiştir.
4. Sertifika denetimi, aşama 1
1. Bilgilendirme

Aşama

Zorunluluk veya herhangi bir ödeme söz konusu

becerisi tespit edilmektedir. Denetçiler alana özgü

olmaksızın TÜV AUSTRIA tarafından yapılacak

koşulları tespit etmektedir ve kapsam ile ilgili

olan bilgilendirme hizmeti size yol gösterecektir.

gerekli bilgileri almaktadır. Herhangi bir ciddi

Ayrıca aşağıdaki konular açıklanacaktır:

uygunsuzluğun tespit edilmemesi ve herhangi bir

1

denetiminde

şirketin

sertifikasyon

düzeltici önlemin gerekli olmaması halinde şirket
Sertifikanın amacı ve faydaları

aşama 2'ye geçebilir.

Yönetim sisteminin şirket içerisindeki kapsamı:
mevcut sistem sertifikalandırılabilir mi ya da
güncellenmesi gerekiyor mu?
Dokümante edilmiş bilgiler, süreç tanımı vs gibi
temel sertifikasyon gereklilikleri.

5. Sertifika denetimi, aşama 2
Aşama 2 kapsamında denetim ekibi uygulanan
yönetim sisteminin etkinliğini denetlemektedir. Bu
kapsamda her bir bölüm ve birim içerisindeki

Aynı zamanda sertifikasyon yetkilisi tarafından,

kontroller

gerçekleştirilmektedir.

Denetim

ve

alanda yapılacak olan denetimler ve teklif için

değerlendirme işlemi, ilgili standartlar ve şirket

gerekli olan bilgiler sorulabilir.

dokümanlarında belirtilmiş olan gerekliliklere göre
yapılmaktadır.

2. Sözleşme
Müşterinin teklifi onaylamasının ardından sertifika
yetkilisi sözleşme yapacaktır.

Sonuçların

analiz

değerlendirilmesinin

edilmesinin
ardından

ve

denetimciler

3. Ön denetim (isteğe bağlı)

denetim sonucu ile ilgili olarak müşteriye bilgi

Müşterinin isteği üzerine bir ön denetim yapılabilir.

vermektedir.

Ancak bu, sertifikasyon için bir gereklilik değildir.

TÜV
AUSTRIA
sertifikasyon
Sertifikasyon

tarafından

kurumlarının

kendileri

de

standartlara tabi olmaktadır. TÜV AUSTRIA,
denetim ve yönetim sistemleri tasdik organları için
gereklilikleri belirten ISO/IEC 17021 Uluslararası
Standardının

hükümlerine

sıkı

bir

şekilde

uymaktadır.
Aynı zamanda bir yönetim sisteminin tam olarak
nasıl

sertifikalandırılması

ile

ilgili

detayları

vermektedir. TÜV AUSTRIA tarafından yapılan
bütün sertifikasyon prosedürleri bu standardın
hükümlerine uygundur.
Özenle seçilmiş olan sistem ve denetim ekibi ilgili
düzenlemelerin gerekliliklerine uyulmasını garanti
altına almaktadır.
Herhangi bir uygunsuzluğun ya da eksikliğin tespit
edilmesi

durumunda

ise

düzeltici

önlemlerin

alınması gerekmektedir.

TÜV AUSTRIA' nın denetim ekibindeki herkes,
gerekli

profesyonel

becerilere

ve

denetim

deneyimine sahip olmaktadır. Bu kişilere verilen
detaylı eğitim ve düzenli deneyimler sayesinde
6. TÜV AUSTRIA sertifikası

profesyonel

Sertifikasyon gerekliliklerinin yerine getirilmesi

sağlanmaktadır.

becerilere

sahip

olmaları

halinde sertifikasyon yetkilisi üç yıl geçerli olan bir
TÜV AUSTRIA denetimcileri gizlilik konusunda

sertifika verecektir.

çok hassastır ve güvenli bir şekilde sözleşme
yapılabilmektedir. Ayrıca denetimcilerimizin bir
7. Gözetimler

çoğu TÜV AUSTRIA ile devamlı çalışmaktadır ve

Yıllık olarak yönetim sistemleri üzerine yapılacak

bütün denetimleri tarafsız ve bağımsız bir şekilde

olan gözetimler, yönetim ve gelişme amaçlarını

yapmaktadır.

taşımaktadır.

8. Yeniden sertifikasyon birimi
Belge yenileme denetiminin,

belge geçerlilik

süresi dolmadan yapılması ve aksi gerekmediği
durumda sadece aşama 2 denetimi ile yapılması
gerekmektedir.
Yapılan denetimin başarılı olması halinde yeni bir
sertifika verilecektir ve yine üç yıl geçerli olacaktır.

Belgelendirilebilir yönetim sistemleri (seçim)
TÜV

AUSTRIA

birçok

yönetim

sisteminin

faaliyetlerine göre amaçlarına yönelik

sertifikasyonu için akredite olmuş bir kurumdur ve

olarak şirketlerin TÜV AUSTRIA' dan

ek

alabileceği

olarak

yeni

sertifika

standartlarının

geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır. İşletme

sertifikalar

aşağıdaki

standartlara dayalı olmaktadır:

Kalite Yönetimi
EN ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 29990

Yaygın Eğitim ve Öğretim için Öğrenme Hizmetleri

KBA tarafından doğrulama
EN ISO / TS
16949
EN ISO 10002

Araç üreticileri için gerekli izin gereksinimleri
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

EN ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

FSC COC

FSC Standard for Chain of Custody Certification

AS 9100

Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri

Çevre Yönetimi
EN ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemleri

EMAS doğrulama

Eko-yönetim ve denetim düzeni

EFB [Uzman atık bertarafı]

Uzman Atık Bertaraf Şirketleri için Ulusal Standart

EN 16001 ya da ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemleri

Sürdürülebilirlik Raporları

GRI – Küresel Raporlama Girişimi

Sağlık ve güvenlik
OHSAS 18001

Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri

EN ISO 13485

Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi

SCC

Güvenlik Sertifikası: Yükleniciler

SCP

Güvenlik Sertifikası: Geçici İstihdam Büroları ve Aracılar

SA 8000 (Sosyal Sorumluluk)

Minimum Kurumsal Sosyal Standartlar

ISO 26000

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SEDEX/SMETA
Entegre sağlık yönetim sistemi

TÜV AUSTRIA Standardı (Salutogenesis)

Risk yönetimi
ONR 49001

Kurumlar ve Sistemler için Risk Yönetimi

BT Güvenlik
ISO 27001

Bilgi Güvenliği

ISO 20000

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Gıda ve Hijyen
EN ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

IFS

Uluslararası Özellikli Standart

BRC IoP

Paketleme Standardı

HACCP

Gıda Şirketleri için Risk Yönetim Sistemleri

EN 14065

Tekstiller – Çamaşırhane - İşlenmiş Tekstiller – Biyolojik kontaminasyon Kontrol Sistemi

EN 15593

Gıda Ambalaj Üretiminde Hijyen Yönetimi

ISO 14159

Makinelerin Tasarımı için Hijyen Gereklilikleri

FSSC
Ulaşım
§ 39 Demiryolu Kanunu

Demiryolu Şirketleri için güvenlik Yönetim Sistemi

EN 13816

Taşıma - Lojistik ve Hizmetler - Genel Yolcu Taşımacılığı

ISO 28000

Tedarik Zincirleri için Güvenlik Yönetim Sistemi

IFS Lojistik

Uluslararası Özellikli Standart Lojistik

SQAS

Kimya Sanayiinde Lojistik Hizmetleri

Sağlık sistemi
KTQ

Sağlık sisteminde şeffaflık ve kalite için işbirliği

Legionella dirençli tesis

İçme suyu tesisi standartları (ÖNORM B 5019)

Sektöre özel Sertifikalar
Bina temizleyiciler

TÜV AUSTRIA Standardı

DIN 77200

Koruma hizmetleri – Koruma hizmetleri

Yangın koruma yönetimi

TÜV AUSTRIA Standardı

Özel Hizmetler

TÜV AUSTRIA - Standardı

EN ISO 20252

Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

TÜV AUSTRIA ile
“güvenli tarafta”

Uluslararası ve ulusal
tanıma

TÜV AUSTRIA, yaklaşık olarak 140 yıldan beri

TÜV AUSTRIA grubu hem ulusal, hem de

teknik güvenlik konusunda sağlam bir şekilde

uluslararası ölçekte aktiftir ve bundan dolayı TÜV

ayakta durmaktadır. Ayrıca: TÜV, malzemelerin

AUSTRIA

en iyi şekilde kullanılması ve kaynakların uygun

sertifikasyonlar

bir şekilde değerlendirilmesi ile müşterileri için

uygundur. Yasal güvenlik ve endüstri tarafından

ekonomik etkinlik sağlamaktadır.

tanınırlık

tarafından
Avrupa

açısından

verilen

güncel

Ekonomik

Alanına

müşterilerimize

garanti

vermekteyiz.

Üst Seviye Hizmet için Yetkinlik
TÜV

AUSTRIA

eğitimleri

ve

müşterilerinin

uzman
bilgi

teknik

ekibi;

deneyimleri,

birikimleri

sayesinde

güvenliğini

sağlamak

Tarafsızlık ile en
yüksek performans!
TÜV AUSTRIA bağımsızdır ve herhangi bir

konusunda beceri sahibi olmaktadır.

şirket, endüstri, ticaret odası, operatör ya

Ayrıca uzman ekibimiz birçok farklı hizmetin

da başka bir taraf ile iş ilişkisi ya da

ekonomik olarak paketlere ayrılmasını da amaç

bağımlılığı yoktur. Müşteri Faydaları:

edinmiştir.

güvenlik, güvenilirlik ve ekonomik
verimlilikte yeni bir boyut.
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