
 

Otomotiv sektörünün tüm tedarikçileri için önemli bir avantaj 
 

 
 

TÜV NORD – Kalite yönetim standardı IATF 16949 
doğrultusunda sertifikasyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IATF 16949 01 Ekim 2016 da ve Kurallar kitapçığı da 

01 Kasım 2016 da yayınlanarak otomotiv sektörü, 

otomotivde mükemmellik ve sektördeki kalite yönetim 

sistemlerine yönelik gereksinimlerin standart hale 

getirilmesi konusunda bir adım daha atmış oldu. 

 

Otomotiv sektörü tedarikçileri rekabetin yoğun olduğu 

bir alanda faaliyet göstermektedirler ve artan 

uluslararasılaşma açısından da baskı sürekli artış 

göstermektedir. 

 

Bilinen imalatçıların birçoğunun iş ilişkisi kurmak ve 

sürdürmek için IATF16949'a uygun bir sertifikasyona 

ihtiyacı vardır ve maliyetlerin her geçen gün daha çok 

artan baskısı da şirketleri, her alanda verimli ve yetkin 

süreçler geliştirip hayata geçirmeye zorlamaktadır. 

 

Hedef sertifikasyon grupları 

IATF 16969 sertifikasyonu, otomotiv sektörü için ürün 

üreten ve tedarik eden ve sürekli iyileştirme ve artan 

verimliliğe erişebilmek amacıyla organizasyonel 

süreçlerini en verimli hale getirmek isteyen ve bunun 

yollarını arayan tüm şirketler için önemlidir. 

 

 
 
 
 

 

 

Sertifikasyonun avantajları 

Sertifikasyonun amacı, işleyen  

ve etkili bir kalite yönetim (KY) sisteminin 

doğrulanması çerçevesinde güven tesisidir. 

 

Bu doğrulama, şirketinizin otomotiv sektörüne ve 

sektördeki müşterilere özel gereksinimleri 

karşılayabilecek yeterlikte olduğunu gösterir. TÜV 

NORD CERT tarafından IATF 16949 çerçevesinde 

düzenlenen bir sertifika ile şirketinizin küresel çapta 

kabul edilen otomotiv sektörünün kalite standartlarıyla 

uyumlu olduğunu kanıtlayabilirsiniz. TÜV NORD CERT 

sertifikası, yetkinliğinize duyulan güveni güçlendirir, 

rekabetçiliğinizi arttırır ve bu sayede de müşteri 

tetkikleri ve ziyaretlerinin sayısının azaltılmasına 

yardımcı olabilir. Yani, IATF 16949 doğrultusunda 

düzenlenen sertifikasyon, sürdürülebilir başarı için 

önemli bir önşarttır. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Sertifikasyon tetkiki: ‘2. Aşama Tetkik’ 

Uygunsuzluk Yönetimi (Gerekiyorsa) 

Sertifikaların düzenlenmesi 

Sertifika verilerinin IATF veritabanına girilmesi 

Sertifikasyon sürecinin sertifikasyon kurumunca 
yayınlanması 

 
 
 
 
 

   Sertifikasyon ön şartları 

IATF 16949 sertifikasyonunun yapılabilmesi için 

otomotiv zinciri üzerinde yer alan bir müşteriye 

üretim yapmak gerekir (otomobil, hafif ticari araç, 

ağır vasıta, otobüs, motorsiklet). 

2. Pazara sunulan  ürünler (after market), tarım ve 

savunma sanayi araçları bu kapsama 

girmemektedir. 

Fiili sertifikasyon prosedürü, şirketinizin tetkikine 

hazırlık amacıyla TÜV NORD CERT'e sunduğu 

belirli bilgilerin değerlendirilmesi ile 

başlar.Sertifikaların üç yıllık geçerlilik süresi 

zarfında en azından yılda bir kere gözetim tetkiki 

düzenlenmelidir. 

 
Başarınız için bizim uzmanlığımız  

TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde 

dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş 

ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, 

deneyimlerine dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir 

ve genel olarak daimi bir şekilde TÜV NORD 

tarafından istihdam edilirler. Bu durum, bağımsız ve 

tarafsız sunulan hizmetin garantisidir ve aynı 

zamanda da müşterilerimizi istikrarlı bir şekilde 

destekleyeceğimiz anlamına gelmektedir. Bu sayede 

denetçilerimiz şirketinizin gelişiminde size eşlik edip 

sizi desteklerken size objektif bir geri bildirim sunar.

Sertifikaya giden yol 

 

 

İnceleme, teklifin hazırlanması 
 
 
 

Sertifikasyon anlaşmasının teklifi 

 

 
            Yerinde hazırlılık incelemesi “1. Aşama Tetkiki”  

 

 

            Sertifikalanabilirliğin değerlendirilmesi 
 

 

 
Tetkikin planlanması 
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Tel: +90 212 293 26 42 
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