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1. Genel Bilgiler 

Kuruluşun Adı (Tescilli ünvanı) : 

Kuruluşun Bağlı Olduğu Grup (Eğer varsa) :  

Merkezinin Adresi : 

Telefon : Faks: 

Temas Kurulacak Kişi (Adı, Bölümü) : E-posta : 

Yönetim Temsilcisi :  E-posta : 
 

2. Birim Bilgileri (Sertifikasyon kapsamında bulunan tüm birimleri (işletme, şube, şantiye vb.) lütfen belirtiniz.) 

Birim / Adres * 

Yönetim sistemi kapsamında 

gerçekleştirilen üretimleriniz ve / veya 

hizmetleriniz                                           

(Üretilen ve yalnız alım-satımı yapılan 

ürünleri lütfen ayrı ayrı belirtiniz.) 

** 

Toplam 

çalışan 

sayısı 

** Vardiya bilgileri 

Vardiya Çalışma 

saati 

Çalışan 

sayısı 

Gerçekleştirilen 

prosesler/süreçler 

   
1.vardiya    

2.vardiya 
   

3.vardiya 
   

   
1.vardiya    

2.vardiya 
   

3.vardiya 
   

 
* Organizasyonunuza ilişkin açıklayıcı bilgileri, örneğin şube / şantiye / işletme / bölge vb. bilgilerini, ayrıca yazıp bu forma   ekleyebilirsiniz. Grup 
sertifikasyonlarında, tetkik kapsamına giren kuruluşlara sertifika verilecek olup, bu sertifikalar denetim kapsamında olmayan diğer grup firmaları için 
kullanılamaz. 

 
** Talep ettiğiniz belgelendirmeye ilişkin yönetim sistemi kapsamındaki çalışan sayısını belirtiniz.  Eğer kuruluşunuz bünyesinde (İşletme içinde veya 
şantiyede) taşeron işçi çalıştırılıyorsa toplam personel sayısı içinde bu çalışanların da belirtilmesini rica ederiz. Yarı zamanlı çalışanların sayısını ayrıca 
belirtmenizi rica ederiz. Vardiyalardaki çalışan sayısı, toplam çalışan sayısının toplamına eşit olmalıdır. 

 

3. Hangi Standarda Göre Sertifikasyon Talep Ediyorsunuz?  

☐ ISO 9001:2008 (DAkkS)      ☐ISO 9001:2008(TÜRKAK)     ☐ISO 9001:2008 (DAkkS ve TÜRKAK)   ☐ ISO 9001:2015 (DAkkS) 

☐ ISO 14001:2004 (DAkkS)    ☐ISO 14001:2004 (TÜRKAK)  ☐ISO 14001:2004(DAkkS ve TÜRKAK)  ☐ ISO 14001:2015 (DAkkS) 

☐ OHSAS 18001 (DAkkS)        ☐ISO 22000             ☐IFS                     ☐ BRC                  ☐HACCP                              

☐FSSC 22000                     ☐ ISO 50001             ☐ISO 22716     ☐ISO 10002    

ISO/TS 16949, AS 9100, FSC, BSI 25999, ISO 27001, BSCI, WRAP, SA 8000, IRIS v.b. sertifikasyon talepleriniz ile ilgili detaylı bilgi 
almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.  
 

Not: ISO 9001:2015- Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015- Çevre Yönetim Sistemi standartları Eylül 2015’de yayımlanmıştır. 
Her iki sertifikasyon için 15.09.2018 tarihine kadar yeniden sertifikasyon veya ara tetkik döneminde geçiş tamamlanmalıdır.  
 
 
 

 

Firma Bilgi Formu  
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 
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   4. Talep Edilen Sertifikasyon çalışması 

      ☐İlk sertifikasyon      ☐Yeniden sertifikasyon *      ☐Sertifikasyon transferi *       ☐Kapsam genişletme / daraltma 

     *Lütfen mevcut belgenin bir kopyasını ve geçirmiş olduğunuz denetimlere ait raporları iletiniz. Mevcut sertifikanız TÜV NORD tarafından 
verildi ise bu dokümanların iletilmesine gerek yoktur. 

 

5. Talep Edilen Ara Tetkik Sıklığı 

       ☐ 6 aylık                 ☐ Yıllık 

6. Diğer Bilgiler – Lütfen sertifikasyonunu talep ettiğiniz standarda ilişkin istenen bilgileri iletiniz. 
 

  ISO 9001 sertifikasyonu : 
 
Tasarım ve Geliştirme Faaliyeti  :         

     ☐ Var    ☐ Yok  (Lütfen gerekçesini belirtiniz) 

 

ISO 9001 standardının 7.  Bölümü’nde (Ürün gerçekleştirme) 
kapsam harici tutulan diğer maddeler ve gerekçeleri : 

 

Belgelendirme talebinizde yer alan faaliyetlerinize ilişkin, varsa 
uyulması gerekli yasal koşullar : 

 

Ürün / hizmet süreçleriniz içinde dış kaynaklı süreçleriniz var 
ise lütfen bu süreçleri belirtiniz : 

 

 

  Gıda sertifikasyonu (ISO 22000, HACCP, BRC v.b.) : 
Gıda üretimi kapsamındaki 
çalışan sayısı: 

 
Gıda üretiminin / 
hizmetinin girdileri:  

CCP sayısı:  
Üretim alanının yüzölçümü 
(m2): 

 

 

   ISO 14001 sertifikasyonu :   

Önemli çevresel etkileri olan üretim/hizmet 

faaliyetleriniz:  

 

  OHSAS 18001 sertifikasyonu : 

İş güvenliği ve sağlığı konusunda önemli etkileri olan 

üretim/hizmet faaliyetleriniz:  

 

   7. Eğer entegre sertifikasyon isteniyorsa aşağıdaki faaliyetlerin kuruluşunuzda entegre uygulanma 

   durumunu “Evet/Hayır” şeklinde belirtiniz.  

Dokümantasyon           ( )Evet   ( )Hayır Yönetimin Gözden Geçirmesi             ( )Evet   ( )Hayır 

İç tetkikler                           ( )Evet   ( )Hayır Politika ve hedefler                            ( )Evet   ( )Hayır 

Sistem prosesleri ( )Evet   ( )Hayır Entegre yönetim desteği ve sorumluluklar      ( )Evet   ( )Hayır 

Sürekli iyileştirme mekanizmaları (düzeltici-önleyici faaliyetler v.b.)      ( )Evet   ( )Hayır  

 

  8. Yönetim sistemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti aldınız mı?  

      ( )Evet   ( )Hayır       (Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız.) 

 Kuruluşunuzun organizasyon ve üretim akış şemalarını ve süreç listesini lütfen ekleyiniz.  

 Yukarda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarız:  

 

   Tarih   Dolduranın adı, soyadı 

 

İletişim 
Adres : Ayazmadere Cad., Pazar Sokak, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, TR-34349, Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul 

Tel: 0212 293 26 42 Pbx  Faks: 0212 293 38 44  E-posta: tuv-nord@tuv-turkey.com 

 

mailto:tuv-nord@tuv-turkey.com
http://www.facebook.com/TUVturkey
https://twitter.com/TUVTurkey
https://plus.google.com/116483730545297006241/about
http://www.linkedin.com/company/t-v-nord-t-rkiye

