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Belgelendirilmiş verimlilik 
 

 
 

TÜV NORD CERT – ISO 9001: 2008 
Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günümüz dünyasında bilinirliği 
artan kalite standartlarına 
uyum çalışmaları, uluslararası 
faaliyetlerde  ciddi bir öneme 
sahiptir. Ayrıca, bu uyumluluğa 
kesintisiz eğitim ve gelişim 
süreçleri, sürekli gelişen 
pazarlara ve müşteri 
ihtiyaçlarına adapte olabilme 
ve bu ihtiyaçlar için hizmet 
sunabilme de dahildir. 

 
Bu karmaşık talepler, ISO 
9001'i esas alan, süreç odaklı 
bir kalite yönetim sistemiyle 
karşılanabilir. Bu standart, hali 
hazırda birçok farklı sektörden 
birçok kuruluşun kalite 
güvencesinin ve kalite 
yönetiminin temelini 
oluşturmaktadır. 

 

 
 
 
 

Etkin bir şekilde işleyişe sahip 
yönetim sistemi, her bir şirketin 
yapısının müşterinin özel 
ihtiyaçlarına ve 
spesifikasyonlarına uyacak 
şekilde hassas bir biçimde 
düzenlenmesini sağlar. Çalışma 
prosedürleri de bu sayede 
herkesin faydalanmasını 
sağlayacak şekilde esnek bir 
biçimde tasarlanabilir. 

 
Sertifikasyonun hedef grupları 
ISO 9001'e göre hazırlanan bir Kalite Yönetim Sistemi, hem ulusal 
hem de uluslararası bazda her boyuttan modern işletme için 
uzmanlıklarını ve verimliliklerini sergileyebilecekleri ideal bir ortam 
sunar. Dahili iş süreçleri, sorumluluklar ve yetkinlikler göz önüne 
alınır ve müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte çalışırken uygulanacak 
süreçler belirlenir. Bu standartlar, sektörü ne olursa olsun,hem üretim 
yapan hem de servis sunan tüm işletmelere uygulanabilir. ISO 9001 
tüm dünyada kabul gören ve diğer yönetim sistemleriyle de 
uyumluluk sergileyebilen bir standarttır. 

 
Sertifikasyonun avantajları 
n Sürdürülebilir kalite güvencesi 
n Gelişim ve tasarruf potansiyelinin belirlenmesi 
n Üst düzey müşteri ve çalışan memnuniyeti 
n İmajın geliştirilmesi 
n Riskin en aza indirilmesi 
n Süreçlerin iyileştirilmesi yoluyla daha iyi maliyet etkinliği 
n Artan rekabetçilik 
n Belirli müşteri ihtiyaçlarının karşılanması
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Sertifikasyonun içeriği 
n Kesintisiz iyileştirme 
n  Uyumsuzluğun önlenmesi 
n Tedarik zincirindeki farklılıkların ve sarfiyatın azaltılması  
n Kaliteyle ilgili maliyetlerin belirlenmesi ve gözetimi  
n  Ürün yükümlülüğü ve ürün güvenliği 
n  Çalışan ve müşteri memnuniyetinin belirlenmesi 
n  Ürün ve süreç gelişiminin ayrı ayrı ele alınması 
n  Farklı bölümler arası işbirliği 

 

 
Bilgi-Beceri 

TÜV NORD CERT, muayene ve sertifikasyon hizmetleri sunan, köklü 
ve güvenilir bir iş ortağıdır. Uzmanlarımızın ve tetkikçilerimizin, 
deneyimlerine dayanan kapsamlı bir bilgi birikimi vardır ve genelde 
TÜV NORD tarafından kadrolu olarak istihdam edilmektedirler. Bu da 
hem bağımsız hem de tarafsız hareket edebilmelerini garanti etmekte 
olup müşterilerimize desteğimizi de kesintisiz olarak sunabilmemizi 
sağlamaktadır. Size sağladığımız fayda ile; tetkikçilerimiz şirketinizin 
gelişimine eşlik etmekte,destek olmakta ve sizlere tarafsız geri 
bildirimler sunmaktadır. 

 Sertifikalandırma Süreci 
 
 

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD CERT'in teklifi               

Teklifin onaylanması 

Mevcut durumun yerinde değerlendirilmesi  

1. Aşama Tetkiki : Hazırlılığın belirlenmesi  

Tetkikin planlanması 

2. Aşama Tetkiki: Sertifikasyon  

Uygunsuzluk yönetimi (gerekiyorsa) 

Sertifikasyon sürecinin yayını  

Sertifikanın düzenlenmesi, yıllık gözetim tetkikleri 

Yeniden sertifikasyon tetkiki yoluyla sertifikanın geçerliliğinin 3 yıl 
uzatılması 

 
 
 
 
 

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

o Evet, ISO 9001 doğrultusunda kalite yönetim 
sistemlerinin sertifikasyonu ile ilgileniyorum. 
Lütfen bana ulaşın. 

 

 

Gönderen (lütfen büyük harflerle yazın) 

           Şirket             .................................................................... 

Bay/Bayan     ....................................................................  

Ünvanı           ....................................................................  

Sokak, No.    ....................................................................  

Posta Kodu/Şehir     .........................................................  

Telefon                     .........................................................  

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 


