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Uzay ve havacılık sektöründeki tüm şirketler için 
 
 

TÜV NORD CERT – Kalite yönetiminin EN/AS/JISQ 
9100'e ve diğerlerine göre sertifikasyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 9100 serisi standartlar, uzay 
ve havacılık sektöründeki 
imalatçılar ve tedarikçiler için 
kapsamlı bir kalite yönetim 
sistemini tesis etmektedir. 
Endüstriyel açıdan EN 9100 ve 
devamını oluşturan standartlar 
AS 9100 (ABD) ve JISQ 9100 
(Japonya) serisi standartlara 
karşılık gelmektedir. ISO 9001 
standardını esas almaktadırlar ve 
ayrıca uzay ve havacılık 
sektörüne özel diğer 
gereksinimleri de içermektedirler. 

 
Standardın önemi 
Tüm standartlarda olduğu gibi 
EN 9100 serisine uyum da 
zorunlu değildir. Ancak 
standartların kullanılması ve bu 
standartların şartlarının yerine 
getirildiğinin kanıtı, 

 
 
 
 
 
 

taraflar arasındaki sözleşmelere 
bağlıdır ve taraflar arasında 
duyulan güvenin temelini oluşturur. 

 
Hedefler 
Temel hedef, EN 9100 ve müteakip standartlar doğrultusunda 
yapılandırılan ve işletilen bir kalite yönetim sistemi 
kullanılarak katma değer zincirinin tamamında daha tutarlı bir 
kalite ve daha az atık elde etmektir. Hem süreç hem de 
sistematik prosedürler ile elde edilen ürün kalitesi, 
müşterilerinizin size daha uzun süre boyunca güven 
duymasını sağlar. 

 
Sertifikasyonun hedef grupları 
Sertifikasyon, uzay ve havacılık sektörünün tedarik zinciri 
bünyesindeki tüm şirketler için temel bir rol oynamaktadır. Esasen 
sektör bünyesindeki en bilinen OEM'lerin birçoğuyla ilişki kurmak ve 
kurdukları ilişkileri de sürdürmek isteyen tedarikçiler için temel 
nitelikteki ön şartlardan biridir. IAQG'nin (Uluslararası Uzay ve 
Havacılık Kalitesi Grubu) OASIS (Çevrimiçi Uzay ve Havacılık 
Tedarikçi Bilgileri Sistemi) veritabanında tedarikçi olarak 
kaydolabilmek için bu sertifikasyon zorunludur. 

 
EN ISO 9001 esas alındığında farklı şirket faaliyetlerinin 
sertifikasyonu için üç standart mevcuttur: 
n  Tasarım, üretim, kurulum ve servis için EN 9100 
n  Bakım için EN 9110 
n  Stokçu distribütörler için EN 9120 
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Sertifikasyonun avantajları 
Sürekli gelişim sürecinizi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Tamamen 
yetkin ve deneyimli tetkikçilerimiz, uzay ve havacılık sektörünün 
ihtiyaçlarına uygun bir yönetim sisteminin geliştirilmesi için gerekli 
yeterliliğe sahip iş ortaklarıdır. Günümüzün rekabetçi ortamında TÜV 
NORD CERT tarafından EN 9100 serisi standartlara uygun olarak 
düzenlenen bir sertifika, şirketinizin dünyanın her yerinde kabul gören 
uzay ve havacılık sektörü kalite yönetimi standartlarının şartlarını 
yerine getirdiğini doğrular. Bu sertifika ayrıca güven tesis eder, 
rekabetçi gücünüzü arttırır ve müşterileriniz ve iş ortaklarınızla 
aranızdaki işbirliğini en verimli hale getirir. TÜV NORD CERT, Alman 
Akreditasyon Birliği (Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH) 
tarafından akredite edilmiş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir 
sertifikasyon şirketidir. Sertifikalarımız dünyanın her tarafında 
tanınmakta ve kabul görmektedir. 

 

Sertifikaya giden yol 
 
 

Verilen bilgiler ışığında TÜV NORD CERT'in teklif sunması 

Sertifikasyon için TÜV NORD CERT'in görevlendirilmesi 

1. Aşama Tetkiki: Sertifikasyona hazırlılığın değerlendirilmesi, tetkik 
planının oluşturulması 

 
 

2. Aşama Tetkiki (1. Aşama Tetkikinin başarıyla tamamlanmasının 
ardından): Sertifikasyon tetkiki, nihai tetkik raporunun taslağının 
hazırlanması, Sertifika düzenlenmesine yönelik olumlu tavsiye 

 
 

Değerlendirmenin olumlu olması halinde yayınlama prosedürü, 
sertifikanın ve ilgili sertifikasyon işaretinin düzenlenmesi 

 
 

Üç yıllık bir süre boyunca standardın şartlarına uygunluğun 
onaylanması için rastgele yapılan kontroller ile yıllık gözetim tetkikleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İlgileniyor musunuz? 
Lütfen yanıtınızı faks ile gönderin. 
Görüşmek dileğiyle. 

o Evet EN/AS/JISQ 9100 serisi standartlar 
doğrultusunda bir kalite yönetim sistemi 
sertifikasyonu ile ilgileniyorum. Lütfen bana 
ulaşın. 

 

 
Gönderen (lütfen büyük harflerle yazın) 

 

Şirket    

Bay/Bayan    

Unvanı    

Sokak, No.    

Posta Kodu/Şehir     

Tel.    

Faks    

E-posta    

 

 
 

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.  
              Ayazmadere Cad., Pazar Sokak, No 2-4, Bareli Plaza 

Kat 4, TR-34349, Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul 
Tel.: +90 212 293 26 42 
Faks: +90 212 293 29 41 
tuv-nord@tuv-turkey.com 

 

 
Hakkımızda daha fazla bilgiye ve iştiraklerimize şu adresten 
ulaşabilirsiniz: 
www.tuv-‐turkey.com 

 
 
 


