Demiryolu sektörü için
TÜV NORD – IRIS Sertifikasyonu
ISO/TS 22163

Ulaşım

sektörü

küreselleşme,

değişiyor:

teknik

uyumlaştırılması

ve

özelleştirme,

hukuki

beraberinde

konuların

güvenilirlik

ve

Birçok kuruluşta kullanılan

yaşam süresi konularında daha katı şartlar

tedarik şartnamesinin bir

getiriyor.

parçasıdır. Sertifikalı kuruluşların
tümü IRIS veritabanında listelenmekte

TÜV NORD, demiryolu sektöründeki kuruluşlara

olup bu veritabanına da pazarda bu alanda

demiryolu sektörüne özel yönetim sistemi standardı

faaliyet gösteren herkes erişebilmektedir.

olan Uluslararası Demiryolu Sektörü Standardı'na
(IRIS) uygun sertifikasyon ile pazarda kendilerini

Sertifikasyonun avantajları

modern

IRIS'e uygun olarak düzenlenen sertifikasyon,

ve

güvenilir

iş

ortakları

olarak

konumlandırma fırsatı sunuyor.

pazardaki konumun ve kurum içi kalite yönetiminin

IRIS rev2 sertifikasyonu sistemi , Mayıs 2017

geliştirilmesine yönelik birçok avantaj sunmaktadır:

tarihinde revize oldu. Yeni IRIS Rev3 sertifikasyon



sistemi

ISO/TS

22163

teknik

onayı için birçok firma tarafından ön şart olarak

spesifikasyonu

bazında ve IRIS Sertifikasyon Kurallarına ( IRIS
TM

Certification

Rules

2017)

göre

görülmektedir.



gerçekleştirilmektedir.



ve demiryolu araçlarının ve sinyalizasyon da dahil
demiryolu

bileşenlerinin

üretimi,

geliştirilmesi, proje yönetimi, bakımı ve onarımı
çalışmalarına

odaklanan

kullanılabilmektedir.

IRIS

veritabanı,

tedarikçi

bilgilerinin

şeffaflığını

arttırmaktadır.

IRIS, tüm dünyadaki demiryolu sektöründe yer alan

üzere

Kuruluş bünyesindeki kalite standartları ve tedarik
zincirinin tamamı iyileştirilmektedir.

Sertifikasyonun hedef grupları

olmak

IRIS sertifikasyonu, demiryolu sektöründe tedarikçi

şirketler

için



Müşterilerin yürüteceği sistem denetimlerinin sayısı
azaltılabilmektedir.



TÜV NORD, ISO 9001 ve IRIS gibi entegre
sertifikasyonlar ile zaman ve maliyetlerden tasarruf
edilmesini mümkün kılmaktadır.

Sertifikasyon ön şartları
IRIS'e uygun olarak gerçekleştirilen sertifikasyon
prosedürü, kalite yönetim sistemlerine yönelik ISO
9001

standardına

ilişkin

şartlara,

demiryolu

sektörüne özel belirli şartların eklenmesiyle birlikte

Sertifikaya giden yol

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD
CERT'in teklifi

uygulanmaktadır. Denetimden geçen kuruluşun
gelişim

sergilenebilecek

belirlenebilmesi

için

alanlarının

yönetim

sistemlerinin

değerlendirilmesini içeren bir puanlama prosedürü
kullanılmaktadır.

2. aşama denetim: Sertifikasyon denetimi

Başarınız için bizim uzmanlığımız
TÜV

NORD,

1. aşama denetim: Sertifikasyona hazırlılığın tespiti
Hazırlılığın
yerinde değerlendirilmesi,
Sertifikasyonun
talep edilmesidenetimin
planlanması

gözetim

ve

Sertifikasyon sürecinin yayını
sertifikasyon

hizmetlerinde dünya çapında iyi bilinen, köklü ve
güvenilir

bir

denetçilerimiz,

iş

ortağıdır.

Uzmanlarımız

deneyimlerine

dayalı

ve

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.
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Sertifikanın düzenlenmesi, 3 yıl geçerli, IRIS
veritabanına dahil edilmei, yıllık gözetim
denetimleri

