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1. Amaç 

Bu prosedür bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin (ISO 27001: 2013), ISO/IEC 17021-1 ve ISO 27006: 2015 

şartlarına göre belgelendirilmesindeki sorumlulukları ve yöntemleri belirtir.  

Belgelendirme prosedürü ile aynı zamanda belgelendirme hizmetinin yöntem, personel ve belgelendirmede 

kullanılan kaynaklar açısından eşit kurallarla uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

2. Kapsam 

Bu prosedür, TÜV AUSTRIA TURK’ te ISO 27001: 2013 belgelendirme prosesinde yer alan tüm bölüm ve 

kişilere uygulanır.  

3. Tanımlar 

3.1 Ön tetkik 

Karşılıklı olarak önceden belirlenen standarda göre belgelendirme incelemesine göre daha az bir zaman 

diliminde, örnekleme yöntemi ile kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve etkinliğinin gözden 

geçirilmesi ve incelenmesi. Normalde bir tetkikçi tarafından gerçekleştirilir 

 

3.2 Dokümanların Gözden Geçirilmesi 

Firma tarafından hazırlanan dokümante edilmiş bilgilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini içerir. 

3.3 Tetkik (1. Aşama)  

Örnekleme yöntemi ile kuruluş içerisinde sistemin kurulumu, uygulaması etkinliğinin gözden geçirilmesi ve 

değerlendirilmesi. Kuruluşun yerinde, faaliyetlerin değerlendirilmesinde ISO 27001: 2013 kapsamında tüm 

1. Aşama denetimleri sahada gerçekleştirilir.  

3.4 Belgelendirme Tetkiki (2. Aşama) 

Örnekleme yöntemi ile sistemin kurulumu, uygulaması ve etkinliğinin gözden geçirilmesi ve 

değerlendirilmesi ve belgelendirme kararının genel anlamda verildiği tetkik aşamasıdır.  

3.5 Takip Tetkiki 

Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve etkinliği ile ilgili uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin 

gözden geçirilmesi ve incelenmesi amacıyla kuruluşun sahasında yapılan tetkiktir. 

3.6 Gözetim Tetkiki 

Belgenin verilmesinden sonra, firmanın belirli bölümlerinde karşılıklı olarak önceden belirlenen standarda 

göre, örnekleme yöntemi ile kalite yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliğinin gözden geçirilmesi 

amacıyla yapılan tetkiktir. 

3.7 Yeniden Belgelendirme Tetkiki 

Verilen sertifikanın yenilenmesi için, karşılıklı olarak önceden belirlenen standarda göre firmada, yönetim 

sisteminin tamamını kapsayacak şekilde, örnekleme yöntemi ile sistemin uygulanması ve etkinliğinin 

gözden geçirilmesi amacıyla yapılan tetkiktir. 
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3.8 Kapsam Genişletme Tetkiki 

Yönetim sisteminin, firmanın daha önce kapsamda olmayan bölüm ve/veya faaliyetlerinin üzerinde 

uygulanması ve etkinliğinin incelenmesi amacıyla yapılan tetkiktir. 

3.9 Uygunsuzluklar 

Yönetim sistemin gereklerinden bir veya daha fazla maddenin yokluğu veya bu madde/maddelerin 

uygulanmaması veya uygulanmasının sürdürülmemesi veya mevcut objektif delillere göre firmadaki 

uygulamanın yeterliliği konusunda şüpheye yol açabilecek bir durum. 

Aşağıda belirtilen durumlara yol açan durumlar da uygunsuzluk olarak kabul edilir:   

 Sistemin etkinliğinin bozulması, 

 Prosesleri kontrol altında bulundurma yeteneğini sınırlanması (mevcut bulgular ve tecrübeye 

dayanılarak) 

 Uygun olmayan ürünün sevkine yol açılması 

3.10 Belgelendirmenin transferi 

Belgelendirmenin devredilmesi, bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan, geçerli bir yönetim 

sistemi belgesinin bir diğer akredite edilmiş belgelendirme tarafından, kendi belgelendirmesini yayımlama 

amacıyla tanınmasıdır. Ancak belge transferi olabilmesi için akreditasyonunun tanındığı bir kuruluştan 

akredite olunması ve firmada bir önceki raporların, varsa uygunsuzlukların ve sertifikaların TÜV AUSTRIA 

TURK’ e ulaştırılması gerekmektedir. 

Not- Grup belgelendirme yukarıda verilen tarif kapsamına girmemektedir ve bu uygulama IAF tarafından 

teşvik edilmemektedir. 

EA: European Co-operation for Accreditation 

4. Sorumluluklar 

4.1 Belgelendirme Müdürü 
 Belgelendirme işlemlerinin içeriğinin gözden geçirilmesi ve prosedürün ISO/IEC 17021 -1 ve 

ISO 27006: 2015 standardının gereklerine uygunluğunun sağlanması 

 Sertifikasyon Koordinatörünün görevlerine gerektiğinde destek verilmesi 

4.2 Sertifikasyon Koordinatörü-BGYS Sorumlusu 

Sertifikasyon Koordinatörü aşağıdakilerden sorumludur: 

 Belgelendirme prosesine göre firmanın müracaatının teklif ve sözleşmeye dönüştürülmesi ve 

TÜV AUSTRIA TURK havuzunda yer alan BGYS tetkikçi ve diğer personelin seçimi ve onaylanması, 

 Belgelendirme işlemlerinin içeriğinin gözden geçirilmesi ve prosedürün ISO/IEC 17021-1 ve 

ISO 27006: 2015 standardının gereklerine uygunluğunun ve etkin uygulanmasının sağlanması, 

 MS-PRO-BGYS-001 Bölüm 9.5’ e göre Belgelendirme Komitesi karar sürecinin 

koordinasyonu, 

4.3 Tetkikçiler 

Tetkikçiler, belgelendirme işleminin, TÜV AUSTRIA TURK prosedürlerine göre gerçekleştirilmesinden 

sorumludurlar. Bu sorumluluk aşağıdakileri içerir: 
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 Dokümantasyonun incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

 1. ve 2. aşama tetkikleri sırasında BGYS’ nin pratikteki uygulanmasının gözden geçirilmesi 

ve değerlendirilmesi, uygunsuzluk mevcut ise yapılan tespitlerin uygunsuzluk raporlarında dokümante 

edilmesi, tetkik raporunun hazırlanması, BGYS dokümantasyonu inceleme sonuçlarının raporlanması, 

 Tetkik dokümantasyonunun hazırlanması,  

 Uygulanan sistemin gözetimi 

Gözetim tetkikleri,  ilgili kategori kodunda onaylı BGYS tetkikçisi / tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilir. 

Baş tetkikçiler ek olarak aşağıdakilerden de sorumludurlar: 

 Müşteri ile görüşerek tetkikin planlanması  

 Tetkik ile ilgili yönetim ile diyalog 

 Tetkikçilerle görüşerek tetkik raporunun hazırlanması  

 Tetkik sonuçlarının dokümante edilmesi ve dokümantasyonun komite öncesi gözden 

geçirme için zamanında ve eksiksiz olarak Belgelendirme Müdürü’ne iletilmesi 

 Eğer gerekliyse, tetkikçilerle görüşülerek uygunsuzluk raporlarının hazırlanması 

 Takip tetkiki, tetkikin sonlandırılması ve kapsamı hakkında karar verilmesi. 

ISO 27001 Denetçilerinin atanması ve belgelendirme için başvuru firmaların kategori kodlarının ve teknik 
alanlarının belirlenmesi aşağıdaki tablolarda yer alan bilgilere göre yapılmaktadır. Denetçi atamaları ile ilgili 
detaylar MS-PRO-006 Personel ve Tetkikçi Seçimi, Atanması ve Performans Değerlendirme Prosedürü’ nde 
anlatılmıştır.  

 

ISO 27001 Kategori Kodları Tablosu 

 

Sektör 

    

Sektör 

Grubu 

İlgili Teknik Kapsam Alt Sektör Alan 

Üretim Sektörü  A 

İmalat 

(Son ürün eldesi sağlanılan tüm faaliyetler) A.01 

Hizmet Sektörü 

 

B 

 

Hizmet 

(elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan 

insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik üretilen 

veya organize edilen faaliyetler) 

B.01 

 

Özel Sektörler 
 C 

•Bilgi Teknolojileri C.01 

• Kamu Yönetimi C.02 

• Eğitim C.03 

• Finansal Hizmetler C.04 

• Sağlık C.05 

• Havacılık ve Uzay C.06 

• Telekomünikasyon C.07 

•Yardım Dernekleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar C.08 
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ISO 27001 Teknolojik Alanlar Tablosu 

 

Sektör 
    Sektör 

Grubu 
İlgili Teknolojik Alan 

Teknolojik 

alan kodu 

Üretim Sektörü 

/Hizmet/Özel Kategori 

A/B/Cve 

alt 

gruplar 

ortak 

Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri 
TA-01 

 

Ağ ve Ağ Sistemleri TA-02 

Teknik Açıklık Analizi (Özellikle dışarıya açık olan 

hiz.) 
TA-03 

Uygulama Platformları TA-04 

Veri Tabanı Sistemleri( Müşteri Dataları, Üretim 

Dataları, Satış Dataları ,vatandaş vb.) 
TA-05 

Fiziki Güvenlik Tedbirleri TA-06 

Mesajlaşma Güvenliği TA-07 

Kriptografik kontrollerin düzenlenmesi TA-08 

Elektronik ticaret TA-09 

Üretim      A Otomasyon Sistemi TA-10 

Üretim      A 
Üretim aşamalarında alınan bilgi güvenliği tedbirleri 

(Çizimler vs) 
TA-11 

Hizmet     B 
Hizmet aşamalarında alınan bilgi güvenliği tedbirleri 

(Müşteri bilgileri vs 
TA-12 

Özel Kategori  

   C 01 

 

Yazılım kodlama Teknikleri TA-13 

 E-Fatura TA 14 

 E-Arşiv TA 15 

 E-Defter TA 16 

 

4.4 Belgelendirme Karar Komitesi 

Verilen tetkik hizmeti sonuçlarının değerlendirilerek karar verilmesinden  (sertifikanın verilmesi, devamı, 

askıya alınması, iptali, kapsamın genişletilmesi/daraltılması) sorumludur ve bu komite tamamen bağımsız 

tetkikçi ve bu konuda yeterliliği olan uzmanlardan oluşur. 

4.5 Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu 

 Tetkik ekibi ile TÜV AUSTRIA TURK arasındaki koordinasyonun sağlanması 

 Sertifikaların düzenlenip kuruluşa gönderilmesi 

 Gözetim ve yeniden belgelendirme sürelerinin takip edilmesi, firmalara bildirilmesi 

zamanlarının bildirilmesi  

9. Uygulama  

Bu madde içerisinde yer alan alt madde başlıkları EN ISO/IEC 17021-1 ve ISO 27006: 2015 standart 

maddeleri ile uyuşmaktadır. Numaralandırmalar bu şekilde tavsiye niteliğinde verilmiştir. 

9.1 Belgelendirme öncesi faaliyetler 
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9.1.1 Müracaat 

Müşterinin belgelendirilmeye hazır olup olmadığına dair karar firmanın risk grubuna bakılarak gerek birinci 

aşama denetiminde gerekse sunulan yönetim sistemi dokümanlarının incelenmesi sonuçlarına göre verilir. 

Belgelendirme tetkikinden önce, yönetim sisteminin tamamını kapsayacak şekilde iç tetkiklerin ve yönetimin 

gözden geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi gerekir. Belgelendirme için TÜV AUSTRIA TURK’ e 

müşterinin resmen müracaatı gerekir (bkz. MS-PRO-005 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme yapılması 

Prosedürü). Firmanın bilgileri ayrıca TÜRKAK’ ın TBDS sistemine işlenir.  

Gözetim ya da yeniden belgelendirme tetkikleri için hazırlık yapılması çerçevesinde kuruluş, organizasyonel 

ve fonksiyonel yapısındaki önemli değişiklikler hakkında TÜV AUSTRIA TURK’ ü bilgilendirmek zorundadır. 

9.1.2 Müracaatın gözden geçirilmesi 

9.1.2.1 Başvurunun TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaşmasının ardından sertifikasyon koordinatörü ve/veya 

belgelendirme müdürü bir denetim programı hazırlayabilmek için şu hususları gözden geçirir:  

- Başvuran kuruluş ve kuruluşun yönetim sistemi hakkındaki bilgilerin bir denetim programı hazırlanması için 

yeterli olup olmadığı hakkında bilgi; sertifikasyon koordinatörü tarafından firmadan talep edilen ticari sicil 

gazetesi, vergi levhası ve diğer yetkinlik kayıtları ile yönetim sistemine dair dokümanların gözden geçirilmesi 

ile sağlanır.  

- Başvurunun yapılmasının ardından sertifikasyon koordinatörü denetim teklifini hazırlayıp firmaya gönderir. 

Firma teklifi onayladıktan sonra sözleşme aşamasına geçilir. Belgelendirme hizmet sözleşmesi ve 

sözleşmeye ilave olarak web sayfasında kamuya açık hale getirilen MS-INS-001 Belgelendirme Kuralları 

Talimatı ile firma TÜV AUSTRIA TURK’ ün belgelendirme şartları konusunda bilgilendirilir.  

- TÜV AUSTRIA TURK ile firma arasında bir anlayış farkı ortaya çıkarsa sertifikasyon koordinatörü firma ile 

görüşüp bunları ortadan kaldırır.  

- TÜV AUSTRIA TURK tarafından yeterliliği düzenli olarak kontrol edilen ve denetim gerçekleştirmek için 

uygunluğunu sürdürdüğünü teyit ettiği tetkikçiler içinden denetimin kapsamı konusunda yetkilendirilmiş 

tetkikçilerin uygunluk durumu kontrol edilir.  

- Müracaat formu ile başvuran firmanın şubeleri kontrol edilir. Denetim süre tespit talimatı ile gün hesabını 

etkileyecek faktörler de göz önüne alınır ve hesaplama yapılır. Denetimi etkileyecek başka hususlar da firma 

ile görüşülerek sonuçlandırılır.  

- Denetimin gerçekleştirilmesine yönelik kararların sağlandığı bu aşamalardan sonra bahsedilen tüm kayıtlar 

firma dosyasında muhafaza edilir.  

Firma tarafından doldurup TÜV AUSTRIA TURK Sistem Belgelendirme Departmanına gönderilen MS-FRM-

035_Belgelendirme Müracaat Formu ve MS-FRM-035 için EK-01 BGYS Formu’ nun gözden geçirme işlemi 

MS-FRM-031 Başvuru Gözden Geçirme Formu ile yapılır. Müracaatın kabul veya reddedilmesine ilişkin bilgi 

yine bu formda yer almaktadır.  

9.1.2.2 ISO 27001 konusunda belgelendirilmek için TÜV AUSTRIA TURK’ e başvuran firmaların başvurusu, 

gözden geçirme sonrasında TÜV AUSTRIA TURK sertifikasyon birimince reddedilirse TÜV AUSTRIA TURK 

sertifikasyon birimi sorumluları reddedilen başvurunun sebeplerini MS-FRM-031 Başvuru Gözden Geçirme 

Formu’ na kaydeder ve başvuran kuruluşuna bu sebepleri açıkça anlatan bir yazı veya mail ile firmaya 
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bildirilir. Bu süreç MS-PRO-005 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme yapılması Prosedürü’ nde açıkça 

anlatılmıştır.   

9.1.2.3 Belgelendirme sürecinde kullanılan başvuru gözden geçirme yapan ve belgelendirme kararını alan 

personellerin atanma ve performans değerlendirme kriterleri MS-PRO-006 Personel ve Tetkikçi Seçimi, 

Atanması ve Performans Değerlendirme Prosedürü’ nde ortaya konduğu gibi yürütülmektedir. Ayrıca 

başvuru gözden geçirme esnasında firmanın kategori kodları ve teknik alanları da belirlenerek potansiyel 

Denetim ekibi seçilir. 

9.1.3 Tetkik programı 

Belgelendirme Tetkik Programının yapılması;  

Tetkik programı; iki aşamalı bir başlangıç tetkiki, birinci ve ikinci yıllarda gözetim tetkiklerini ve belgenin 

geçerliliğini doldurmadan öncesi üçüncü yılda yeniden belgelendirme tetkikini kapsamaktadır. Üç yıllık 

belgelendirme çevrimi, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararıyla başlar. Tetkik programının ve 

takip eden her bir düzenlemenin belirlenmesinde, yönetim sistemi verimliliğinin ispat edilen seviyesinin yanı 

sıra, müşteri kuruluşun büyüklüğü, yönetim sisteminin, ürünlerin ve proseslerin kapsamı ve karmaşıklığı ile 

önceki tetkik sonuçları dikkate alınır. 

Tetkik ve belgelendirme sürecinin akış şeması Belgelendirme Programı yazılımında ve MS-FRM-029 Tetkik 

Programında verilmiştir. Tetkik programı, kapsamı veya planı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak revize edilir 

veya geliştirilir:  

a) Müşteri yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı,  

b) Ürün ve prosesler (hizmetler dahil),  

c) Müşteri kuruluşunun büyüklüğü,  

d) Tetkik edilecek sahalar,  

e) Müşteri kuruluşunun lisanı, sözlü ve yazılı dilleri,  

f) Sektör ya da düzenleyici kuruluşların şartları,  

g) Müşteri ve onların müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini,  

h) Vardiya sayısı ve zamanlaması,  

i) Her bir tetkik faaliyeti için gerekli tetkik süresi,  

j) Tetkik ekibinin her üyesinin yeterliliği,  

k) Geçici sahaların tetkik ihtiyacı,  

l) Diğer önceki tetkiklerin veya aşama 1 tetkik sonuçları,  

m) Diğer gözetim faaliyetlerinin sonuçları, 

n) Yönetim sisteminin etkinliğini ölçme düzeyi,  
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o) Örnekleme uygunluğu,  

p) Müşteri şikayetleri,  

q) Müşteri ile ilgili belgelendirme kuruluşu tarafından alınan şikayetler, r) Birleşik, entegre ya da ortak 

tetkikler,  

r) Müşteri kuruluşunun ürünleri, prosesleri ya da yönetim sistemi değişiklikleri,  

s) Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler,  

t) Yasal düzenlemelerindeki değişiklikler,  

u) Akreditasyon şartlarındaki değişiklikler,  

v) Risk ve karmaşıklık,  

w) Örgütsel performans verileri [örn. kusur düzeyleri, anahtar performans göstergeleri (KPI), veri, vb.],  

x) İlgili tarafların endişeleri,  

y) Bir önceki tetkikler sırasında kazanılan bilgi 

z) Uygulanmayan madde(ler) hakkında bilgi 

Her bir müşteri firma için sözleşme ve gerekli dokümanların TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaştırılması ile başlar. 

Tetkik programı için ilk aşama Belgelendirme Hizmet Sorumlularının Belgelendirme Programı yazılımına ve 

Tetkik Programına (MS-FRM-029) firmadan gelen Belgelendirme Müracaat Formu ve eklerinde (MS-FRM-

035 ve Ekleri) belirtilen tüm bilgilerinin girişinin yapılmasıdır.  

Belgelendirme Programı yazılımına firma girişi ile Üç yıllık belgelendirme çevrim süreci başlar. Çevrim süreci 

5 aşamalı olarak devam eder. 1. Aşama: Belgelendirme Aşaması, 2. Aşama: 1. Gözetim Aşaması, 3. Aşama; 

2. Gözetim Aşaması, 4. Aşama: Yeniden Belgelendirme Aşaması, 5.Aşama Özel Tetkiklerdir. Tetkik 

Programı bu dört aşamanın koordine edilmesi ile sağlanır.  

Sürecin ilk aşaması (Belgelendirme Süreci);  

Belgelendirme Hizmet Sorumluları tarafından 1. Aşama tetkik zamanın müşteri firma ile netleştirilmesi ve 

belirlenen bu tarihin belirlenmesidir. Denetim için belirlenen bu tarih doğrultusunda Sertifikasyon 

Koordinatörü veya ilgili Belgelendirme Sorumlusu MS-FRM-021_Denetim Ekibi Görevlendirme Formu 

kullanarak tetkikçi görevlendirmesini haftalık ve/veya aylık olarak yapar.  Atanan tetkikçiler 1. Aşama 

denetimi gerçekleştirir ve denetimin sonucu Belgelendirme Hizmet sorumlularına bildirir. Eğer sonuç olumlu 

ise Belgelendirme Hizmet Sorumluları 2. Aşama denetim zamanını tetkikçiden alır ve Belgelendirme 

Müdürüne bildirir. Ancak 1. Aşama denetiminde uygunsuzluk tespit edilmiş ise, atanan tetkikçi 

uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli süreyi firma ile belirler. Ardından tetkikçi hem uygunsuzlukları ve 

planlanan 2. Aşama denetim zamanını TÜV AUSTRIA TURK’ e bildirir. Belgelendirme Müdürünün onayı da 

alınarak 2. Aşama denetimi planlanır. Kapatılamayacak bir uygunsuzluk varsa belgelendirme süreci 

Sertifikasyon Koordinatörü tarafından tetkikçinin onayı da alınarak sonlandırılır. Gerçekleşen olumlu ikinci 

aşama denetimi sonucunda, gerekli bilgiler (Ör: 2. Aşama denetim zamanı, Rapor geliş tarihi, komite tarihi, 

vb.) TÜV AUSTRIA TURK yazılım programına girilir. (Eğer denetim tek aşamalı ise firmadan gelen ilk 

denetim zamanı Belgelendirme Denetimi zamanı olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen 2. Aşama tetkik 
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prosesi uygulanır.) Denetimin bir sonraki denetimler için programlanabilmesi için bir sonraki yılın tahmini 

denetim zamanı denetim raporuna girilerek firmada bir sonraki yıllar için denetimin tahmini olarak 

planlanması sağlanır. Bu sürenin tam olarak sağlanabilmesi için ilgili Belgelendirme Sorumluları MS-FRM-

020 Gözetim Bildirim Yazılarını firmalara göndererek denetim zamanlarını garanti altına alırlar. Sürece 

uymayan firmalarının belgeleri ilgili süreler dahilinde askıya alınır veya iptal edilebilir. Bu süreç ara kontroller 

ve yeniden belgelendirme sürecinde de aynı olacak şekilde işler.    

Sürecin ikinci aşaması (1.Gözetim Süreci):  

1.Gözetim Sürecinin EN_ISO_IEC 17021-1:2015 ve ISO 27006: 2015 ‘ te belirtildiği gibi Gözetim tetkikleri en 

azından yılda bir kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tetkiki, belgelendirme karar 

tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.  

Sürecin zamanında gerçekleşebilmesi için Belgelendirme Hizmet Sorumluları, TÜV AUSTRIA TURK 

yazılımında firmaları belgelendirme tarihlerine göre rapor olarak çıkarır. Ardından MS-FRM-041_Gözetim ve 

Yeniden Belgelendirme Tetkik Takip Tablosu’ na İşler. Belgelendirme Hizmet Sorumluları çıkan rapor 

doğrultusunda ilgili firmalar için MS-FRM-020 Gözetim Bildirim Yazısını hazırlar ve firmalara gönderir. Bu 

sayede ISO 17021-1:2015 ve ISO 27006: 2015 standardının şartlarına uyulması için firmalara zaman 

kazandırılmasını sağlar. Belgelendirme Hizmet Sorumluları MS-FRM-020 Gözetim Bildirim Yazısını 

gönderdiği firmalardan yazılı veya sözlü gözetim denetim zamanlarını standardın şartlarını sağlayacak 

şekilde alır ve TÜV AUSTRIA TURK Yazılımına işler. Sertifikasyon Koordinatörü veya ilgili Belgelendirme 

Sorumlusu gelen denetim zamanları doğrultusunda haftalık ve/veya aylık tetkikçi görevlendirmesini MS-

FRM-021_Denetim Ekibi Görevlendirme Formu ile yapar. 1. gözetim denetimi gerçekleştirilir. 1. Gözetim 

zamanı gelen firmalar belgelendirme karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde denetim zamanı alınamaz ve 

denetim gerçekleştirilemez ise firmaya ISO 17021-1:2015 ve ISO 27006: 2015 standardı gereği 

Belgelendirme Hizmet Sorumluları tarafından MS-FRM-026 Sertifikayı Askıya Alma Yazısı gönderilir ve 

firmanın belgesi askıya alınır. Askı periyodunda firmanın belgesi/belgeleri geçersiz durumdadır. Belgenin 

askıya girdiği aynı zamanda TÜV AUSTRIA TURK Web sitesi sertifika sorgulama bölümünde de belirtilir. 

Eğer 6 aylık askı sürecinde firmadan Belgelendirme Hizmet Sorumlularına denetim tarihi gelmez ve denetim 

gerçekleştirilmez ise firmaya Belgelendirme Hizmet Sorumluları tarafından MS-FRM-027_Sertifika İptal 

Yazısı düzenlenip gönderilir ve ardından firmanın belgesi iptal edilir. Belgenin iptal olduğu aynı zamanda 

TÜV AUSTRIA TURK Web sitesi sertifika sorgulama bölümünde de belirtilir. Bu 6 ay süresinde firmadan 

denetim tarihi alınıp denetim gerçekleştirilir ise firmanın belgesi yeniden aktif hale gelir.  

Sürecin üçüncü aşaması (2.Gözetim Süreci):  

2.Gözetim Sürecinin EN ISO IEC 17021-1:2015 ve ISO 27006: 2015‘ te belirtildiği gibi Gözetim tetkikleri en 

azından yılda bir kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmeyi takip eden ikinci gözetim tetkiki, belgelendirme karar 

tarihinden itibaren 21. ve 26. aylar içerisinde tamamlanmış olmalıdır.  

Diğer aşamalar 1. Gözetim sürecinde anlatılanla aynıdır.  

Sürecin dördüncü aşaması (Yeniden Belgelendirme Süreci):  

Yeniden Belgelendirme sürecinin Sertifika Geçerlilik tarihi bitmeden önce tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Sürecin zamanında gerçekleşebilmesi için Belgelendirme Hizmet Sorumluları, TÜV AUSTRIA 

TURK yazılımından firmaları sertifika geçerlilik tarihine göre süzer. Sertifika geçerlilik tarihinden -3 ay 

öncesine kadar olan firmaların raporunu çıkarır. MS-FRM-041_Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Tetkik 

Takip Tablosu’ na işler. Zamanı gelen firmaların Yeniden Belgelendirme süreleri ve ücretleri Sertifikasyon 

Koordinatörü tarafından belirlenir ve yazılıma girilir. Belgelendirme Hizmet Sorumluları belirlenen bu ücretler 
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ve zamanlar doğrultusunda yazılımdan veya kağıt ortamında MS-FRM-025_TÜV AUSTRIA TURK 

Belgelendirme Hizmet Sözleşmesini oluşturur ve firmaya ulaştırır. Ardından belgelendirme prosesi yeniden 

başlar.  

Sertifikasyon Koordinatörü, kuruluşların plan ve kapsama uygun faaliyetler ve tesisler (şantiyeler, şubeler, 

fabrikalar vb üretim yerleri) ile ilgili teyitlerini alır. Kuruluşların teyidinden sonra plan çerçevesinde tetkik 

ekibine görevlendirme bildirimini yapar. Tetkikçilere bildirimi, bağımsızlık ilkesinin zedelenmemesini garanti 

altına almak amacı görevlendirilecek tetkikçi ile müşteri firma arasında herhangi bir çıkar ilişkisi, akrabalık 

yakınlık, danışmanlık faaliyeti ve herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını MS-PRO-005 Belgelendirme 

Müracaatı ve Sözleşme yapılması Prosedürü’ ne göre sorgular ve MS-FRM-021_Denetim Ekibi 

Görevlendirme Formu aracılığı ile yazılı olarak yapar. Tetkikçiler bu formu imzalayarak geri göndermek 

suretiyle tetkik edilecek kuruluşla, görevlendirmelerini engelleyecek herhangi bir ilişki içerisinde olmadıklarını 

beyan ederler. Aksi halde Sertifikasyon Koordinatörü tarafından görevlendirme geri çekilir.  

Belgelendirme – Prosesinin Uygulanması: 

Yeniden belgelendirme prosesi, genel itibari ile tek aşamalı olarak uygulanır. Ancak firmanın risk grubunun 

yüksek olması ve/veya proseslerin karmaşıklığına göre Belgelendirme müdürünün isteği ile 2 aşamalı olarak 

uygulanabilir. Firmada gerçekleştirilecek tetkik süreleri TÜV AUSTRIA TURK müşteri yazılımda 

hesaplanarak tetkikçiye Denetim Ekibi Bildirim Formunu (MS-FRM-021)  kullanılarak tetkikçilere sunulur. 

Tetkikçi bu bağlamda doküman inceleme  (1. Aşama) ve 2. Aşama Tetkik sürelerini uygun olarak ayarlamak 

ve firmaya tetkik planı ile bildirmek zorundadır. (Eğer iki aşamalı denetim uygulanacaksa 1. Aşama tetkik 

süresi toplam sürenin %30 unu geçmemelidir). Denetim adam/gün hesabından sapmalar, izlenebilir bir 

şekilde dokümante edilmelidir ve Belgelendirme Müdürü tarafından onaylanmalıdır. Tetkike hazırlık aşaması 

ve 1. Aşama tetkiki, belgelendirme tetkikinin (2. Aşama tetkiki) yapılmasının mümkün olup olmadığının 

belirlenmesini sağlar. 

Sürecin beşinci aşaması (Özel Tetkikler Süreci):  

Özel Tetkikler Prosedürün 9.6.4 maddesinde belirtilmiştir. Bunlar Belge Kapsamı Genişletilmesi ve Kapsam 

Daraltılması, Sertifika Transferi ve Şikâyet Denetimleridir. Çeşitli sebeplerle Belgelendirme Müdürüne 

ulaştırılan özel tetkik talepleri Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu 

onaylanan özel tetkikler için Sertifikasyon Koordinatörü ilgili tetkikçi atamalarını gerçekleştirir. Gelen tetkik 

talebine göre gözetim denetimi ve/veya yeniden belgelendirme sürecinde olduğu gibi gerçekleştirir. Denetim 

sonuçları atanan tetkikçilerden rapor olarak alınır. Ardından verilecek karar herhangi bir komite kararı 

gerektirmiyorsa Belgelendirme Müdürü kararını verir ve kararın sonuçlarını yerine getirir. Eğer karar herhangi 

bir komite onayı gerekiyorsa ilgili komite ilgili prosedürlere göre oluşturulur. İlgili prosedürlere göre 

oluşturulan komiteye Sertifikasyon Koordinatörü tarafından toplanan objektif tetkik kanıtları oluşturulan 

komiteye sunulur. Komiteden çıkan sonuç Sertifikasyon Koordinatörü ve Belgelendirme Müdürü tarafından 

eksiksiz olarak yerine getirilir. 

9.1.4 Tetkik süresinin belirlenmesi 

9.1.4.1 TÜV AUSTRIA TURK ISO 27001 standartları için tetkik süresini her bir müşterisi için müşterisinin 

yönetim sisteminin tam ve etkili bir tetkikini planlamaya ve gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan süreleri 

belirlemek için MS-PRO-BGYS-001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün Tespit Kılavuzu’ nu kullanır ve 

denetim sürelerini hesaplar. Denetim sürelerini hesaplarken asgari olarak aşağıdakileri dikkate alır:  

a) İlgili yönetim sistem standardının şartlarını, 
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b) Müşterinin ve yönetim sisteminin karmaşıklığını, 

c) Teknolojik ve mevzuat bağlamını, 

d) Yönetim sistemi kapsamında yer alan bütün faaliyetlerinden, taşerona verilen faaliyetlerini, 

e) Önceki tetkiklerin sonuçlarını, 

f) Tesislerin büyüklüğü ve sayısı, bunların coğrafi konumları ve birden çok tesis değerlendirmelerini, 

g) Ürünler, prosesler ya da kuruluşun faaliyetleri ile ilgili risklerini, 

h) Tetkiklerin, birleşik, ortak veya entegre olduğunu 

Bu denetim sürelerinin hesaplanmasında ilgili standartlar için başvuru gözden geçiriciler rol alır ve denetim 

sürelerini etkin şekilde hesaplar.  

9.1.4.3 TÜV AUSTRIA TURK’ te kullanılan yazılım aracılığıyla hesaplanan adam gün süreleri yazılım 

programında ve MS-FRM-031 Başvuru Gözden Geçirme Formu’ nda kayıt altına alınır.  

9.1.4.4 Bir tetkikçi olarak atanmayan herhangi bir ekip üyesi tarafından harcanan süre (yani, teknik uzmanlar, 

tercümanlar, gözlemciler ve eğitim almak için katılan tetkikçiler) yukarıda belirlenen yönetim sistemi tetkik 

süresi içinde sayılmaz. 

9.1.5 Çoklu tesis örneklemesi 

Çoklu tesis örneklemesinin nasıl yapılacağı MS-PRO-001-EK2-Tetkik Edilecek Yerlerin Seçim Kılavuzu’ nda 

detaylı biçimde anlatılmıştır.  

9.1.6 Çoklu yönetim sistem standartları 

Çoklu yönetim sistem standartları denetiminin nasıl yapılacağı MS-PRO-001  EK-1 ISO 9001-ISO 14001 

Tetkikçi Adam Gün Tespit Kılavuzu’nda detaylı biçimde anlatılmıştır. TÜV AUSTRIA TURK, çoklu yönetim 

sistem standartlarında belgelendirme yaparken belgelendirmenin güveni için saha tetkiklerini de planına 

dahil etmektedir. 

9.2 Tetkiklerin planlanması 

9.2.1 Tetkikin amaç, kapsam ve kriterlerinin belirlenmesi 

TÜV AUSTRIA TURK belgelendirme hizmet ve satış sorumluları, yapılacak tetkikin kapsamını ve kriterlerini 

belirlemek için MS-FRM-035 Belgelendirme Müracaat Formu kullanarak aşağıda belirtilen bilgileri alarak 

belirler; 

 Müşterinin kalite yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı  

 Ürünler ve prosesler (servisler de dahil olmak üzere)  

 Müşteri kuruluşun büyüklüğü  

 Tetkik edilecek saha/sahalar  

 Müşteri kuruluşun dili ve konuşulan ve yazılan diller 

 Sektör ya da düzenleyici şemaların gereksinimleri  

 Müşteriler ve onların müşterilerinin gereksinim ve beklentileri  
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 Vardiya sayısı ve zamanlaması  

 Her bir tetkik aktivitesi için gerekli tetkik süresi  

 Tetkik ekibi içindeki her bir üyenin yeterliliği  

 Geçici sahaların tetkik ihtiyacı  

 Diğer gözetim aktivitelerinin sonuçları  

 Yönetim sistemi etkinliğinin seviyesinin gösterilmesi  

 Örnekleme için uygunluğu 

 Müşteri şikayetleri  

 Müşteri hakkında belgelendirme kuruluşu tarafından alınan şikayetler  

 Birleşik, entegre ya da ortak tetkikler  

 Müşteri organizasyonun, ürünlerinin, proseslerinin ya da yönetim sistemlerinin değişimi  

 Belgelendirme şartlarının değişimi  

 Yasal şartların değişimi  

 Akreditasyon gereksinimlerinin değişimi  

 Risk ve karmaşıklık  

 Organizasyonel performans verileri (örn. kusur düzeyleri, anahtar performans göstergeleri 

(KPI), veriler, vb.)  

 İlgili tarafların endişeleri  

 Daha önceki tetkiklerde edinilmiş bilgiler 

 Firmanın kategori kodları ve teknik alan bilgisi  

TÜV AUSTRIA TURK sertifikasyon koordinatörü ve/veya belgelendirme müdürü tarafından, MS-FRM-035 

Belgelendirme Müracaat Formu ve MS-FRM-035 için EK-01 BGYS kullanılarak genel anlamda alınan, 

ardından ihtiyaç duyulduğunda müşterini aranması ile sonucu alınan bilgiler ile; Tetkik hedefleri, tetkikler 

sonucu nelerin amaçlandığı ortaya konur. TÜV AUSTRIA TURK genel olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Tetkikleri için tetkik hedefleri olarak aşağıdakileri belirlemiştir: 

a) Müşterinin yönetim sisteminin veya sistemin bölümlerinin, tetkik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesi  

b) Yönetim sisteminin, müşterinin geçerli birincil ve ikincil mevzuat şartları ile sözleşme şartlarını 

karşılamasını sağlamadaki yeterliliğinin belirlenmesi (Not: Yönetim sistemi belgelendirme tetkikleri, yasal 

uygunluk tetkikleri değildir.)  

c) Yönetim sisteminin, müşterinin belirlenmiş hedeflerine erişmesini sağlamadaki etkinliğinin belirlenmesi  

d) Uygun oldukça, yönetim sisteminde iyileştirme/gelişme potansiyeli hakkındaki noktaların saptanması  

Gerek duyulan ve alınan bilgiler doğrultusunda tetkik ekibinin ve kriterlerinin seçimi ilgili kategori kodlarına ve 

teknik alanlara göre Belgelendirme hizmet sorumlularının hazırlığı ile Belgelendirme Müdürü tarafından 

yapılır. Atanacak tetkikçilerin adam/gün sayısı MS-PRO-BGYS-001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün 

Tespit Kılavuzu’ na uygun olarak belirlenir ve denetim süreleri MS-FRM-021_Denetim Ekibi Görevlendirme 

Formu yazılarak tetkikçiye ve denetime katılan diğer katılımcılara sunulur. Bu sayede denetimle ilgili bilgiler 

katılımcılara sunulur ve aynı zamanda katılımcıların tarafsızlık ve denetim beyanları alınır. Gerçekleştirilecek 

denetime baş tetkikçi, tetkikçi, kıdemli tetkikçi, teknik uzman, aday tetkikçiler, varsa gözlemciler, akreditasyon 

kurumu tetkikçileri ve tercümanlar katılabilir. Denetim ekibi MS-FRM-007 Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu 

ile müşteri kuruluşa bildirilir ve müşteriden onay alınır. Müşteri onayı alınmadan planlama yapılamaz. 

Denetime dahil olan katılımcılardan yalnızca Baş tetkikçi, tetkikçi ve bazı durumlarda kıdemli tetkikçiler 

denetim süresinden sayılmaktadır. Diğer katılımcılar denetim süresine etki etmezler. MS-PRO-BGYS-001 EK 

1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün Tespit Kılavuzu’ nda belirtilen denetim süreleri, belgelendirme, gözetim ve 

yeniden belgelendirme için, ulaşım süreleri ve verilen aralar hariç normal sürelerdir. Tetkik süresinden 
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azaltma,  ISO 27001 standardı için normal sürenin %30’ unu geçemez. Eğer denetim entegre yapılacak ise 

kombine tetkik prosedürü uygulanır ve en fazla %20’lik bir indirim yapılabilir. Denetim süresindeki süre 

indirimi ve süre artırımları ISO 27006: 2015 standardı baz alınarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi MS-PRO-

BGYS-001 Ek 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam Gün Tespit Kılavuzu’ ndan edinilebilir.  

9.2.2 Tetkik ekibinin seçimi ve atanması 

9.2.2.1 Genel 

TÜV AUSTRIA TURK’ te Sertifikasyon Koordinatörü tetkik hedeflerini, yapılacak tetkiki kapsamını ve 

kriterlerini belirlemek için bütün değişiklikler dâhil olmak üzere müşteri ile görüşme yaparak veya 

Belgelendirme Hizmet Sorumlularından aşağıda belirtilen bilgileri alarak belirler; 

 Müşterinin yönetim sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı 

 Ürünler ve prosesler (servisler de dahil olmak üzere) 

 Müşteri kuruluşun büyüklüğü 

 Tetkik edilecek saha/sahalar 

 Müşteri kuruluşun dili ve konuşulan ve yazılan diller 

 Sektör ya da düzenleyici şemaların gereksinimleri 

 Müşteriler ve onların müşterilerinin gereksinim ve beklentileri 

 Vardiya sayısı ve zamanlaması 

 Her bir tetkik aktivitesi için gerekli tetkik süresi 

 Tetkik ekibi içindeki her bir üyenin yeterliliği 

 Geçici sahaların tetkik ihtiyacı 

 Aşama 1 tetkiki ya da herhangi bir önceki tetkiklerin sonuçları 

 Diğer gözetim aktivitelerinin sonuçları 

 Yönetim sistemi etkinliğinin seviyesinin gösterilmesi 

 Örnekleme için uygunluğu 

 Müşteri şikayetleri 

 Müşteri hakkında belgelendirme kuruluşu tarafından alınan şikayetler 

 Birleşik, entegre ya da ortak tetkikler 

 Müşteri organizasyonun, ürünlerinin, proseslerinin ya da yönetim sistemlerinin değişimi 

 Belgelendirme şartların değişimi 

 Yasal şartların değişimi 

 Akreditasyon gereksinimlerinin değişimi 

 Risk ve karmaşıklık 

 Organizasyonel performans verileri (örn. kusur düzeyleri, anahtar performans göstergeleri 

(KPI), veriler, vb.) 

 İlgili tarafların endişeleri 

 Daha önceki tetkiklerde edinilmiş bilgiler 

 Firmanın kategori kodları 

gerek duyulan ve alınan bilgiler doğrultusunda tetkik ekibinin ve kriterlerinin seçimi ilgili kategori kodlarına 

göre Sertifikasyon Koordinatörü tarafından yapılır. Atanacak tetkikçilerin adam/gün sayısı MS-PRO-BGYS-

001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün Tespit Kılavuzu’ nda belirtilmiştir. TÜV AUSTRIA TURK yazılımı ile 

tetkik süreleri bu programa işlenecek ve MS-FRM-021 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu yazılarak 

tetkikçiye sunulacaktır. Bu tablodaki süreler, belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme için, ulaşım 

süreleri ve verilen aralar hariç normal sürelerdir. Belirlenen adam/gün süresi, tetkik adam/gün tablosunda 

MS-FRM-021_Denetim Ekibi Görevlendirme Formu ile yazılı olarak belirtilmelidir. Tetkik süresinden azaltma,  

ISO 27001 standardı için normal sürenin %30’ unu geçemez. Eğer denetim entegre yapılacak ise ekstra 
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kombine tetkik prosedürü uygulanır ve en fazla %20’lik bir indirim yapılabilir. İndirim ve artırım faktörlerinin 

nasıl hesaplanacağı ve uygulanacağı MS-PRO-BGYS-001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün Tespit 

Kılavuzu’ nda açıklanmıştır.  

Firmada tetkik ekibinin büyüklüğünü ve yapısını belirlerken Sertifikasyon Koordinatörü aşağıdaki noktaları 

dikkate alarak denetim ekibini atar. Bunlar; 

a) Tetkik hedefleri, kapsamı, kriterleri ve tahmini süresi, 

b) Tetkikin kombine, entegre veya ortak olma durumu, 

c) Tetkikin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan genel tetkik ekibi yeterliliği, 

d) Belgelendirme şartları ( ihtiyaç duyulan yasalar, yönetmelikler veya sözleşmeler şartları dâhil), 

e) Dil ve Kültür, 

f) Tetkik ekibi üyelerinin müşterinin yönetim sistemini daha önce tetkik etme durumudur. 

g) Firmanın altyapısal şartlarıdır. 

Sertifikasyon Koordinatörü denetim ekibinin sayısını ve süresini baz alırken bu noktaları dikkate alır. Ayrıca 

tetkikçi atamalarında en önemli nokta müşteri firmanın kategori koduna uygunluktur. Denetleme öncesinde 

müşteri firmanın kategori kodu çok net belirlenmeli ve ilgili koda sahip tetkikçilerin ataması 

gerçekleştirilmelidir. Tercihen tetkik süresinin 3 adam/gün’ ü geçtiği belgelendirme ve yeniden belgelendirme 

tetkiklerinde, tetkik ekibi en az iki kişiden oluşur. Tetkik süresinin daha az olduğu durumlarda tetkik sadece 

baş tetkikçi tarafından gerçekleştirilebilir. 

Eğer firmada 1. Gözetim denetimi için;  belgelendirme karar tarihinden itibaren tam bir yıl içinde, 2. Gözetim 

tetkikinde belgelendirme tetkikinden 2 yıl sonra +3 / -2 periyodunda gerçekleşmesi gerekir. Bu sürelerde 

herhangi bir aksama yoksa; Gözetim tetkiki süreleri belgelendirme tetkikinin süresinin üçte biri yeniden 

belgelendirme tetkikleri ise üçte ikisi olacak şekilde belirlenir. Eğer denetim periyodunun zamanında bir 

sapma var ise (Olağan üstü durumlarda) tetkik süresinde %20 süre artırımı yapılabilir ve tetkik heyetine yazılı 

olarak MS-FRM-021 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu ile bildirilir. Bu tür durumlarda ekstrem durumun 

ispatı için firmalardan yetkili onaylı yazı alınır. 

Gözetim tetkikleri, kategori kodu uygun bir tetkikçi tarafından gerçekleştirilebilir. Tercihen uygun olduğunda, 

gözetim tetkiklerinde, belgelendirme/yeniden belgelendirme tetkikini gerçekleştiren tetkikçilerin 

görevlendirilmesi sağlanır. Ancak 2 Gözetim denetimlerinde ise tercihen uygun kategori koduna sahip başka 

bir tetkikçi tarafından denetim yaptırılması tercih sebebidir. 

Belgelendirme tetkikleri genel olarak, bir yönetim sistemi baş tetkikçisi ve yönetim sistemi tetkikçilerinden 

oluşan bir tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilir.  

Tetkik edilen kuruluştaki özel prosesler, kaliteyle ilgili diğer mevzuatları konularında destek olmak üzere, bu 

konularda yeterli teknik bilgiye sahip olan teknik uzmanlar da tetkikte görevlendirilebilir. Teknik uzmanlar, 

ancak bir TÜV AUSTRIA TURK yönetim sistemi tetkikçisi nezaretinde tetkikte görevlendirilebilir.  

1. aşama tetkiki, yönetim sistemi baş tetkikçisi tarafından yerine getirilir.  
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Atanan yönetim sistemi tetkikçileri, kuruluşun organizasyon el yapısı ve proseslerin karmaşıklığı da dikkate 

alınarak, MS-PRO-006 Personel ve Tetkikçi Seçimi, Atanması ve Performans Değerlendirme Prosedürü’ ne 

uygun olarak atanmış olan ve TÜV AUSTRIA TURK yönetim sistemi tetkikçi havuzunda yer alan 

tetkikçilerden seçilir. Tetkikçilerin seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 

 Yönetim sistemi baş tetkikçi ve tetkikçilerinin nitelikleri 

 Tetkikçi atanmasının geçerlilik durumu 

 Kategori kodunun uygunluğu 

 Lisan bilgisi  

 Tetkik edilecek kuruluşun yapısı  

1.aşama ve 2. aşama tetkikleri için BGYS tetkikçileri ve eğer gerekliyse teknik uzmanlar, Sertifikasyon 

Koordinatörü tarafından atanır. Kuruluşa, her bir tetkikçi ya da teknik uzmanın atanmasına itiraz 

edebilecekleri açık bir şekilde hatırlatılmalıdır.  

Eğer firmanın denetimi çoklu saha organizasyona sahip ise MS-PRO-001-EK2-Tetkik Edilecek Yerlerin 

Seçim Kılavuzu belirlenmiş olup Sertifikasyon Koordinatörü bu kılavuz ile sahaların seçimini ve tetkikçi 

görevlendirmesini gerçekleştirir. 

9.2.2.2.1 Gözlemciler 

Denetim planı yapılırken Sertifikasyon Koordinatörü veya ilgili Belgelendirme Sorumlusu denetime katılacak 

olan gözlemcilerin bilgisini müşteri kuruluşa verip, müşterinden teyit alınması gerekmektedir. Denetime 

katılabilecek gözlemciler; Müşteri kuruluşun üyeleri, danışmanlar, akreditasyon kuruluşu tanık denetim 

personelleri ve ilgili taraf kamu personelleri olabilir. Akreditasyon kuruluşu tanık personellerinin denetime 

planlı veya plansız olarak denetime dâhil olabileceği MS-FRM-025 TÜV AUSTRIA TÜRK Belgelendirme 

Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiştir. Diğer gözlemciler ise denetime müdahil olmamak kaydı, TÜV AUSTRIA 

TURK Baş Tetkikçisinin ve firma yetkilisinin onayı ile denetime katılabilirler. 

9.2.2.2.2 Teknik uzmanlar 

Tetkik edilen kuruluştaki özel prosesler, kaliteyle ilgili diğer mevzuatları konularında destek olmak üzere, bu 

konularda yeterli teknik bilgiye sahip olan teknik uzmanlar da tetkikte görevlendirilebilir. Teknik uzmanlar, 

ancak bir TÜV AUSTRIA TURK yönetim sistemi tetkikçisi nezaretinde tetkikte görevlendirilebilir.  

9.2.2.2.3 Rehberler 

Tetkikte birden fazla tetkikçinin görevlendirildiği tetkiklerde, standart maddelerinin tetkiki baş tetkikçi 

tarafından tetkikçiler arasında paylaştırılır. Her bir tetkikçi, müşteri tarafından aksi kabul edilmedikçe, bir 

rehber eşliğinde tetkik yapar. Rehber(ler) tetkik işlemini kolaylaştırmak için tetkik ekibine atanır. Tetkik ekibi 

rehberlerin tetkik prosesine ya da çıktısına etki yapmasına veya müdahale etmesine izin verilmez.  

Müşteri firma tarafından TÜV AUSTRIA TURK tetkikçisi için görevlendirilen rehberin sorumlulukları sadece; 

a) TÜV AUSTRIA TURK tetkikçileri ile temasın kurulması ve mülakatların zamanlanması, 

b) Saha denetiminin veya kuruluşun belirli özel yerlerine ziyaretlerin planlanması, 

c) Saha emniyeti ve güvenliği prosedürlerine ilişkin kuralların tetkik ekibi üyeleri tarafından bilinmesinin 

ve uygulanmasının sağlanması, 
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d) Müşteri adına tetkikin gözlemlenmesi 

e) Tetkikçi tarafından istenildiği şekilde açıklama veya bilgi sağlanmasıdır. 

TÜV AUSTRIA TURK denetimlerinde atanan rehberin başka bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uygun 

olduğu takdirde tetkik edilen, rehber olarak görev yapabilir. 

 9.2.3 Tetkik planı 

Firmalardan karşılıklı mutabakata varılarak Belgelendirme Hizmet Sorumluları tarafından TÜV AUSTRIA 

TURK Yazılımında denetim süreleri hesaplanır. Sertifikasyon Koordinatörü veya ilgili Belgelendirme 

Sorumlusu belirlenen denetim süreleri doğrultusunda haftalık ve/veya aylık denetim planını müşteri firmanın 

onayını alarak yapar ve tetkikçi atamalarını MS-FRM-021 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu kullanarak 

ilgili kategori kodlarına sahip tetkikçilere ulaştırır. Belirlenen denetim ekibi, MS-FRM-007 Denetim Ekibi 

Bilgilendirme Formu ile denetimden önce müşteriye iletilir.   

Grup belgelendirmeler, birden fazla üretim merkezi bulunan firmalar için veya tamamen dış temsilcilik 

fonksiyonu olan şubeleri bulunan işletmeler için kullanılabilir. Hangi sahaların seçileceği ve denetim süresinin 

nasıl hesaplanacağı MS-PRO-001-EK2-Tetkik Edilecek Yerlerin Seçim Kılavuzu dokümanında anlatılmıştır.  

Grup belgelendirmeler, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda mümkün olur:  

 Tüm merkezlerin ürünleri/hizmetleri esas itibari ile aynı olmalıdır ve aynı metot ve işlemle 

üretilmelidir.  

 Tüm şubeler/üretim merkezleri için geçerli olan ortak bir yönetim sisteminin oluşturulması ve 

sürdürülmesi.  

 Firma merkezinde yönetim için görevlendirilmiş bir kişi tarafından merkezi yönetmelik 

kapsamında tüm yönetim sisteminin gözetimi sağlanmalıdır. Bu kişi uzman olarak tüm şubeler ve/veya 

üretim merkezlerine talimat verme yetkisine sahip olmalıdır.  

 Tüm şubeler ve/veya üretim merkezleri için dahili denetimin ve yönetimin gözden 

geçirilmesinin sunulması.  

 Bazı bölümler tüm diğer bölümler için merkezi olarak çalışırlar: Ürün ve yöntem geliştirme, 

tedarik, personel bölümü vb.  

Grup belgelendirme yerinde denetim için merkezler belgelendirme ve ara (gözetim) denetimi için ayrılırlar. 

Seçilen şubelerle birlikte ana merkez de denetlenmelidir.  

9.2.3.4 Tetkik planının iletişimi 

Baş tetkikçi MS-FRM-003 Tetkik planını kullanarak, tetkik kapsamına ve hedeflerine uygun olarak 3 yıllık 

tetkik programına paralel olarak tetkik planını hazırlar ve kontrol için planlanan tetkik tarihinden önce 

Belgelendirme Müdürü’ ne ve/veya Sertifikasyon Koordinatörü’ ne iletir. Belgelendirme müdürünün kararına 

göre gerekirse plan revize edilebilir. Plan sertifikasyon Koordinatörü ya da Belgelendirme Hizmet Sorumluları 

tarafından planlanan tetkik tarihinden uygun bir süre önce müşteri tarafından kabul edilmesi için faks ya da e-

mail yoluyla iletilir ve müşterinin planı alıp almadığı teyit edilir. MS-FRM-003 Tetkik Planı formunda belirtildiği 

gibi denetim tarihinden 3 gün öncesine kadar müşteriden itiraz gelmediği takdirde plan kabul edilmiş sayılır. 

TÜV AUSTRIA TURK müşteri tarafından istendiği takdirde denetim ekibi üyelerinin özgeçmişlerini de 

müşteriye iletir. (9.2.3.5 Tetkik ekibi üyeleri ile ilgili iletişim) 

Tetkik planı asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:  
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a) Tetkik amaçları, 

b) Tetkik kriterleri, 

c) Tetkike tâbi tutulacak kurumsal ve fonksiyonel birimler ve proseslerin tanımı dahil tetkik kapsamı, 

d) Sahadaki tetkik faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tarihler ve sahalar (uygun olduğu takdirde, farklı 

e) Sahalar ve uzaktaki tetkik faaliyetleri dahil), 

f) Sahadaki tetkik faaliyetlerinin beklenen süresi, 

g) Tetkik ekibi üyelerinin ve eşlik eden personelin (örneğin, gözlemciler ve tercümanlar) görev ve 

sorumlulukları. 

Tetkik edilen faaliyet ve tesisler farklı yerlerde ise tetkik planında gidiş ve geliş süreleri belirtilir. Gidiş süreleri 

tetkik süresine dâhil edilmez. Kapsama uygun faaliyetler ve tesisler tetkik planlamasında belirtilir. Tetkik 

süresinin etkin kullanılması açısından normalde tetkikçiler hiçbir standart maddesini birlikte tetkik etmezler 

(Gerekli durumlarda yönetim maddesi hariç). Buna rağmen herhangi bir standart maddesinin tetkiki beraber 

gerçekleştirilmişse o maddenin tetkiki için harcanan süre bir tetkikçinin harcadığı süre kadar dikkate alınır. Bu 

durum tetkik planında belirtilir. 

Tetkik ekibini görevleri hazırlanan denetim planında net olarak belirtilmektedir. Görevlendirme ile atanan Baş 

Tetkikçi tetkik ekibinin görevlerinden sorumludur. Baş Tetkikçi denetim planının hazırlanması müşterinden 

onay alınmasını ve denetim esnasında diğer tetkikçilerin görevlerinin ortaya konmasından sorumludur. Baş 

tetkikçi denetim esnasında firmanın politikaları, hedefleri ve amaçları doğrultusunda hazırlanan yönetim 

sisteminin tüm birimlerinin eksiksiz olarak denetlenmesinden ve TÜV AUSTRIA TURK’ e raporlanmasından 

sorumludur.  

Tetkik ekibine verilen görevler açık bir şekilde belirlenmiştir ve tetkik ekibinin aşağıdaki hususları yerine 

Getirmekle yükümlüdür:  

a) Müşteri kuruluşun yönetim sistemi ile ilgili yapısının, politikalarının, proseslerinin, prosedürlerinin, 

kayıtlarının ve ilgili dokümanlarının incelenmesini, 

b) Bunların amaçlanan belgelendirme kapsamının bütün şartlarını karşıladığının belirlenmesini, 

c) Müşteri kuruluşun yönetim sistemine güven duyulmasına bir temel sağlamak üzere, prosesler ve 

d) Prosedürlerin oluşturulduğunun, etkin bir şekilde uygulandığının ve sürdürüldüğünün belirlenmesini, 

e) Faaliyetlerin ve müşterinin politika, hedef ve amaçları ile sonuçlar arasındaki tutarsızlıkların 

müşteriye bildirilmesini 

Ayrıca TÜV AUSTRIA TURK tarafından atanan Baş Tetkikçi tetkik ekibinin iletişiminden de sorumludur. 

Denetim esnasında gerekli durumlarda ara toplantıların yapılmasından, açılış toplantısının ve kapanış 

toplantısının yapılmasından ayrıca gerekli durumlarda takip denetimi ve uygunsuzlukların kapatılmasından 

ve bunların koordinasyonundan Baş Tetkikçi sorumludur. 
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TÜV AUSTRIA TURK, tetkik ekibinin her bir üyesinin adını ve geçmiş bilgilerini müşteri kuruluşa bildirir. Bu 

bildirim, müşteri kuruluşun belirli bir tetkikçi veya teknik uzmanın atanmasına itiraz etmesine ve 

belgelendirme kuruluşunun geçerli itiraza cevaben ekibi yeniden oluşturmasına yeterli süre verecek şekilde 

yapılır.  

9.3 İlk belgelendirme 

9.3.1 İlk belgelendirme tetkiki 

Genel 

Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki Aşama 1 ve Aşama 2 olmak üzere, iki aşamada yapılmaktadır: 

9.3.1.1 Aşama 1 

1. Aşama tetkikinde, 2. aşama tetkik planında üzerinde durulacak hususların belirlenmesi amaçlanır. 1. 

Aşama Tetkikinde aşağıdaki hususlar araştırılır:  

a) Müşterinin yönetim sisteminde dokümante edilmiş bilgiyi gözden geçirmek, 

b) Müşteri mahallini ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Aşama 2 tetkikine hazırlığın 

belirlenmesindeki müşterinin personeli ile müzakereleri yapmak, 

c) Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemli hususların, 

proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili standart şartlarını 

anlamak, 

d) Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek: 

 Müşterinin sahası/sahaları, 

 Prosesler ve kullanılan teçhizat, 

 Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde), 

 Uygulanabilir durumsal ve düzenleyici şartlar, 

e) Aşama 2 tetkikine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Aşama 2 tetkikinin ayrıntıları 

üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak, 

f) Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında, müşterinin 

yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, Aşama 

2 tetkikinin planlanmasına odaklanmak, 

g) İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile 

müşterinin Aşama 2 tetkiki için hazır olup olmadığını değerlendirmek 

1. Aşama Tetkiki : 

Örnekleme yöntemi ile kuruluş içerisinde sistemin kurulumu, uygulaması etkinliğinin gözden geçirilmesi ve 

değerlendirilmesi. ISO 27001: 2013 kapsamında Aşama 1 denetimleri sahada gerçekleştirilir.   

Ayrıca 1. Aşama Tetkik Raporu asgari olarak: 
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Tetkik hedefleri, tetkikin kapsamı, tetkik müşterisinin kimliği, tetkik ekibinin kimliği, saha tetkikinin yapıldığı 

yerler, tetkik kriterleri, tetkik bulguları, firmadaki efektif çalışan sayısı ve tetkik sonuçlarını içermelidir. 

1. aşama tetkiki faaliyetlerinin koordinasyonundan ve tetkikçiler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından 

baş tetkikçi sorumludur.  

1. Aşama Raporu Baş Tetkikçinin kontrolünde yazılarak firmaya ve TÜV AUSTRIA TURK’ ye bildirilir. 

Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar gerek raporda gerekse MS-FRM-002 Uygunsuzluk 

Listesinde belirtilir. Firmada saptanan uygunsuzluklar için mutlaka firmanın onayı alınmalı ve 

uygunsuzlukların nasıl kapanacağına dair taahhüt istenmelidir. 

Kapsama uygun şantiye, proje uygulama yerleri ve üretim tesislerinin 2. Aşama denetiminde yerinde nasıl ve 

ne zaman inceleneceği müşteri ile teyitleştirilerek karar verilir. 

Aşama 1’in amaçlarının karşılanması ve Aşama 2 için hazırlıkla ilgili dokümante edilmiş sonuçlar (Aşama 2 

tetkiki esnasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek) müşteriye MS-FRM-100 27001 1. Aşama Raporu 

ile bildirilir.  

Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki aralığın belirlenmesinde, Aşama 1 tetkiki esnasında belirlenen 

hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınır. Firmada 

saptanan uygunsuzlukların durumuna göre 2. Aşama denetimine geçiş süresi planlanır. Firmada 

uygunsuzluk saptanmamışsa Belgelendirme Müdürü’ nün onayı ile 2. Aşama denetimi kaldığı yerden devam 

edebilir ya da firmayla mutabakata varılan 2. Aşama denetim tarihinde gerçekleştirilir. Aşama 1 denetimi ile 

Aşama 2 denetimi arasındaki süre Aşama 1 denetimindeki sonuçlara bağlı olarak belirlenir. Bu süre 6 ayı 

geçemez. 6 ayı geçen sürelerde başvuru iptal edilir. 

TÜV AUSTRIA TURK Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı da duyabilir. Yönetim sistemini 

etkileyecek önemli değişiklikler olursa, TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme Müdürü tarafından denetiminin 

tamamının veya Aşama 1’in tekrarı değerlendirilir. Müşteri, Aşama 1’in sonuçlarının Aşama 2’yi ertelemeye 

veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda mail ya da ilgili yollarla bilgilendirilir. (Örneğin firmanın adres 

değiştirmesi, yönetiminin değişmiş olması, firmanın yasal statüsündeki değişiklikler vb. )  

Aşama 1 tetkik süresi toplam tetkik süresinin %30’ unu geçemez.  

9.3.1.2 Aşama 2  

Belgelendirme tetkiki, hazırlanan 1. Aşama raporunun doğrultusunda; Tetkikçilerinin tetkike hazırlığında ve 

tetkikin gerçekleştirilmesinde yardımcı olması amaçlanmıştır.  

Aşama 2 tetkikinin amacı, müşterinin yönetim sisteminin etkililiği dâhil olmak üzere uygulamasını 

değerlendirmektir. Aşama 2 tetkiki, müşterinin sahasında yapılmalıdır. Aşama 2 tetkiki aşağıdaki hususları 

içermelidir: 

a) Uygulanabilir yönetim sistem standardı ve/veya şartlarına uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt, 

b) Kilit performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer 

hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt 

altına alınması ve gözden geçirilmesi, 

c) Yasal uygunluk yönünden müşterinin yönetim sistemi ve performansı, 
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d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü, 

e) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi, 

f) Müşteri politikaları için yönetimin sorumluluğu, 

g) Tetkikin yerinde ve uygulamaları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi, 

h) Hüküm ifade eden şartlar, politika, performans hedefleri ve amaçları (uygulanabilir yönetim sistem 

standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı), uygulanabilir her türlü 

yasal şartlar, sorumluluklar, personelin yeterliliği, operasyonlar, prosedürler, performans verisi ve iç 

tetkik bulguları ile sonuçları arasındaki bağlantıları içerir. 

Gerçekleştirilen tetkik sonucunda TÜV AUSTRIA TURK tetkikçileri tarafından 2.aşama tetkik raporu 

düzenlenir. Bu rapor TÜV AUSTRIA TURK’ ün mülkiyetindedir. Bu rapor yalnızca denetimi gerçekleştirilen 

firmaya özgü olarak hazırlanır ve TÜV AUSTRIA TURK tetkikçisi tarafından ISO 27001 için hazırlanan MS-

FRM-101 ISO 27001 Tetkik Rapor Şablonu komite kararından sonra sertifikalarla birlikte firmaya sunulur. 

Tetkikin gerçekleştirilmesi 

Genel 

Tetkik, tetkik edilenin yönetimiyle veya uygun olan durumlarda tetkik edilecek fonksiyonlardan veya 

proseslerden sorumlu olanlarla bir resmi açılış toplantısı ile başlar. Denetimin sahada gerçekleştirilmesi ve 

kapanış toplantısıyla sonlandırılır.  

TÜV AUSTRIA TURK bünyesinde elektronik denetim gerçekleştirilmemektedir. IAF MD3 ve IAF MD 4 bu 

bağlamda kapsam dışı tutulmuştur.    

Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi 

Bir denetim döngüsü yapılan açılış toplantısıyla başlar. Yapılan açılış toplantısının amacı, tetkik faaliyetlerinin 

nasıl yürütüleceği hakkında kısa bir özetin sunulmasını sağlamalı ve aşağıdaki unsurları içermelidir. Bu 

unsurlar MS-FRM-013 Denetim Katılım Formu’ nun 2. Sayfasında da yer almaktadır. Açılış toplantısının 

detay derecesi müşterinin tetkik prosesinin yakınlığı ve bilgisi doğrultusunda yapılır ve açılış toplantısı; 

a) Katılanların tanıtılması, görevlerinin özetlenmesi, 

b) Belgelendirme kapsamının teyidi, 

c) Tetkik planının(Tetkikin tipi ve kapsamı, hedefler ve kriterler dâhil), her hangi bir değişiklik ve müşteri 

ile ilgili diğer düzenlemelerin; kapanış toplantısının tarih ve saati, tetkik ekibi ile müşteri yönetimi 

arasında olabilecek ara toplantılar gibi müşteri teyidi, 

d) Tetkik ekibi ile müşteri arasındaki resmi iletişim kanallarının teyidi, 

e) Tetkik ekibinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve tesislerin mevcut olduğunun teyidi, 

f) Gizlilikle ilgili konuların teyidi,  

g) Tetkik ekibi için ilgili iş güvenliği, acil durum ve emniyet prosedürlerinin teyidi, 
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h) Rehberlerin ve Gözlemcilerin varlığının, rollerinin ve kimliklerinin teyidi, 

i) Raporlama metodu; tetkik bulguların derecelendirilmesi dahil, 

j) Tetkikin erken sona erdirilmesini gerektirecek şartlarla ilgili bilgiler, 

k) Belgelendirme kuruluşun temsil eden tetkik ekibinin başkanı ve tetkik ekibini tetkikten sorumlu 

olmalarının ve tetkik planının(tetkik faaliyetler ve tetkik yolları dahil olmak üzere) yürütülmesini 

kontrol edilebilmelerinin teyidi; 

l) Bir önceki tetkik veya gözden geçirme sonucunda elde edilen bulguların durumlarının teyidi  

m) Örnekleme usulü tetkik yapılmasında kullanılacak metotlar ve prosedürler;  

n) Tetkik süresince kullanılacak tetkik dilin teyidi; 

o) Tetkik süresince müşteri tetkikin ilerlemesi ve diğer ilgilendiren konular konusunda 

bilgilendirileceğinin teyidi; 

p) Müşterinin soru sorması için fırsat tanınmalıdır. Açılış toplantısında bu maddeler mutlaka ortaya 

konmalıdır. Bunlara ek olarak tetkik prosedürü anlatılır. Büyük ve küçük uygunsuzluk durumlarında 

nasıl bir uygulama yapılacağı, bu prosedürün ilgili maddesinde belirtilen şekilde kuruluş yetkililerine 

anlatılır. Yönetim sistemi tetkikçileri kuruluşun yerinde, kurulan yönetim sisteminin etkinliğini gözden 

geçirir ve değerlendirir.  

Tetkik edilen kuruluşun görevi, karşılıklı görüşmeler sırasında ve uygulama alanlarında dokümante edilmiş 

bilgilerin pratikteki uygulamalarını göstermektir. BGYS tetkikçilerinin görevi ise, firmanın standardın şartlarını 

yerine getirip getirmediği ve bu dokümantasyonun uygulama durumunu kontrol etmek ve standart şartlarına 

uygunluğu değerlendirmektir. Bu kontrol ve değerlendirme işlemi, çalışanlara sorular yöneltilerek; uygun 

BGYS dokümanları, kayıtlar, sözleşmeler ve kılavuzlar incelenerek ilgili kısımları ziyaret edilerek 

gerçekleştirilir. 

Tetkik esnasında iletişim 

Tetkik ekibi BGYS’ yi değerlendirebilmek amacı ile kuruluşun bölümlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden 

temsili örnekler alarak inceler. Gerek duyulduğunda denetim ekibi kendi arasında toplantılar planlayabilir. 

Toplantı gerek denetim planında belirtilebilir gerekse de denetim esnasında denetimin gidişatına göre 

zamansız olarak telefonla veya farklı araçlarla planlanabilir. Gözden geçirmenin ve görüşmelerin sonuçları, 

dokümante edilir ve değerlendirilir. Bu toplantı kayıtları denetimle ilgili objektif kanıt olarak denetim 

dosyasında yer alır. 

Denetim sonunda denetim ekibi kapanış toplantısından önce bir araya gelir ve aşağıdaki belirlenen noktaları 

değerlendirir; 

a) Objektif tetkik bulgularının ve tetkik esnasında toplanan diğer bilgilerin tetkik kriterlerine göre gözden 

geçirilmesi ve ortaya konması, 

b) Tetkik prosesindeki belirsizliği dikkate alarak tetkik sonuçları hakkında anlaşmaya varılması, 

c) Gerekli takip tetkiklerin tespit edilmesi; 
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d) Tetkik programının uygunluğunun veya talep edilen herhangi değişikliğinin (kapsam, tetkik tarihi ve 

saati, gözetim sıklığı, yeterlilik gibi) teyidi. 

Ulaşılamayan tetkik hedefleri ya da acil ve önemli bir risk (örneğin, güvenlik) varlığını gösteren mevcut tetkik 

kanıtlarının ortaya çıkması durumunda, tetkik ekibi lideri uygun eylemi belirlemek için müşteriye ve 

mümkünse, belgelendirme kuruluşuna rapor etmelidir. Bu tür eylemler, tetkik hedeflerinin ya da tetkik 

kapsamının değiştirilmesi ya da feshedilmesi, tetkik planının değiştirilmesi veya yeniden teyit edilmesini 

içerebilir. Tetkik ekibi lideri, alınan eylem sonucunu belgelendirme kuruluşuna bildirir. 

Tetkik ekibi lideri, sahada yapılan tetkik faaliyetlerinin ilerlemesinde ortaya çıkan tetkik kapsamına yönelik 

herhangi bir değişikliği müşteri ile gözden geçirir ve bunu TÜV AUSTRIA TURK’ e bildirir. 

Bilginin elde edilmesi ve doğrulanması 

Tetkik sırasında, tetkik hedefleri, kapsamı ve kriterleri ile ilgili bilgiler (fonksiyonlar, faaliyetler ve prosesler 

arasındaki arabirimler ile ilgili bilgiler dahil) uygun örnekleme ile elde edilmeli ve tetkik kanıtı olması için 

doğrulanmaktadır. 

Tetkik edilen kuruluşun görevi, karşılıklı görüşmeler sırasında ve uygulama alanlarında dokümante edilmiş 

prosedürlerin pratikteki uygulamalarını göstermektir. BGYS tetkikçilerinin görevi ise, firmanın standardın 

şartlarını yerine getirip getirmediği ve bu dokümantasyonun uygulama durumunu kontrol etmek ve standart 

şartlarına uygunluğu değerlendirmektir. Bu kontrol ve değerlendirme işlemi, çalışanlara sorular yöneltilerek; 

uygun BGYS dokümanları, kayıtlar, sözleşmeler ve kılavuzlar incelenerek ilgili kısımları ziyaret edilerek 

gerçekleştirilir. 

Tetkik bulgularının belirlenmesi ve kaydedilmesi 

Tetkik bulgularının toplanmasında aşağıda belirtilen bilgi toplama metotları kullanılır.  

 Mülakatlar, 

 Faaliyetlerin ve proseslerin gözlemlenmesi, 

 Geriye dönük kayıtların incelenmesi, 

 Dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesidir.  

Denetim ekibi bu metotların dışında istediği farklı yöntemleri de kullanabilir. 

Tetkik bulguları, iyileştirme önerileri ve varsa uygunsuzluklar MS-FRM-100 27001 1. Aşama Raporu, MS-

FRM-101 ISO 27001 Tetkik Rapor Şablonu ve MS-FRM-002 Uygunsuzluk Rapor Formu’ nda baş tetkikçi 

tarafından kayıt altına alınarak müşteriye ve TÜV AUSTRIA TURK sertifikasyon birimine bildirilir.   

Tetkik sonuçlarının hazırlanması 

Baş tetkikçinin sorumluluğu altında, kapanış toplantısı öncesinde, tetkik ekibi: 
a) Tetkik hedefleri ve kriterlerine karşı, tetkik sırasında toplanan tetkik bulguları ve diğer uygun 
bilgileri gözden geçirir ve uygunsuzlukları belirler 
b) Tetkik prosesinin doğasında var olan belirsizliği göz önüne alarak, tetkik sonuçları üzerinde 
müşteriyle mutabakata varılır 
c) Gerekli her türlü takip faaliyetleri için müşteriyle mutabakata varılır 
d) Tetkik programının uygunluğu onaylanır veya gelecekteki tetkiklerle ilgili istenen herhangi bir 
değişiklik varsa belirtilir. 

Kapanış toplantısının yapılması 
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Denetim ekibi yukarıdaki noktaları görüştükten sonra kapanış toplantısına geçer. Tetkikin sonunda müşteri 

firmanın yönetimi ve uygun olduğu durumlarda tetkik edilen fonksiyon ve proseslerden sorumlu olanlar ile 

birlikte bir kapanış toplantısı yapılır. Bu toplantıya en azından kuruluşun üst yönetimden ve tetkik edilen 

birimlerden sorumlu personel katılmalıdır. Kapanış toplantısı aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde 

gerçekleştirilir. Bu maddeler; 

a) Müşteriye toplanan tetkik kanıtlarının örneklere dayandığının tavsiye edilmesi; böylece belirsizlik 

unsurunun tanıtılması 

b) Tetkik bulgularının her bir seviyesini içeren raporlama yöntemi ve zaman dilimi 

c) Belgelendirme kuruluşunun, müşterinin belgelendirme durumuna bağlı sonuçları içeren 

uygunsuzlukları ele alış prosesi 

d) Tetkik sırasında belirtilen uygunsuzlukların düzeltilmesi ve düzeltici aksiyonların alınması için yapılan 

plan için müşteriye zaman çizelgesinin sunulması 

e) Belgelendirme kuruluşunun tetkik sonrası aktiviteleri 

f) Şikâyet ve itiraz süreçleri hakkında bilgi 

Kapanış toplantısında yukarıdaki maddelerle ilgili olarak soru sorma fırsatı verilerek tetkik bulguları ve/veya 

sonuçları üzerindeki görüş ayrılıklarının giderilmesi sağlanır. Eğer çözümlenemeyen hususlar kalırsa bunlarla 

ilgili görüşler Baş Tetkikçi tarafından kaydedilmeli ve TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaştırılması zorunludur.  

TÜV AUSTRIA TURK tetkikçileri tarafından saptanan Küçük Uygunsuzluklar ve Büyük Uygunsuzluklar 

denetim sonunda yapılan değerlendirme esnasında TÜV AUSTRIA TURK MS-FRM-002 Uygunsuzluk Listesi 

ile kapanış toplantısında ortaya konur. Bu bulgular ile ilgili firma yetkililerinin onayı alınır. Ardından firma 

yetkililerinin belirlenen bu bulgular ile ilgili kök-neden analizi yapması için süre tanınır. Yapılan analiz 

sonucunda firmanın Düzeltici Faaliyet Formu ile firmanın faaliyet planının bir kopyası TÜV AUSTRIA TURK 

Baş tetkikçisi tarafından alınıp TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaştırılır. Bu durum her bir denetim için bir 

zorunluluktur.  

Sonuçta kapanış Toplantısında BGYS Baş tetkikçisi, tetkikin seyrini anlatır, olumlu ve olumsuz sonuçları 

açıklar ve tetkik bulgularını özetler Takip tetkiki veya yeni doküman/dokümanların sunulması gerektiği 

hallerde baş tetkikçi, belgenin verilmesi/yenilenmesi/devamı için uygulanan düzeltici faaliyetlerin tetkik edilip 

yeterli bulunması gerektiğini belirtir. Tetkik sonucuna bağlı olarak BGYS baş tetkikçisi, MS-FRM-012 Sertifika 

Düzenleme Bilgi Formunun nasıl tamamlanacağını ve sonrasındaki prosedürü açıklar. 

9.4.3 Tetkik raporu 

9.4.3.1 TÜV AUSTRIA TURK, her tetkik sonrasında müşteriye özgü yazılı bir rapor hazırlar ve bunu 

müşteriye sunar. Rapor Komite tarafından verilen komite kararından sonra müşteriye sunulur. Hazırlanan 

tetkik raporu Tetkik ekibi iyileştirme fırsatlarını içerebilir ancak belirli çözümleri tavsiye etmez. Hazırlanan 

Tetkik raporunun mülkiyeti TÜV AUSTRIA TURK’ e aittir. 

9.4.3.2 TÜV AUSTRIA TURK Baş Tetkikçisi, tetkik raporunun hazırlanmasından ve TÜV AUSTRIA TURK' e 

ulaştırılmasından sorumludur. Tetkik raporu, bildirilecek belgelendirme kararına imkan verebilecek nitelikte 

doğru, özlü ve net olmalı ve aşağıdakileri içermeli veya atıf yapmalıdır: 
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a) Belgelendirme kuruluşunun tanımı, 

b) Müşteri ve müşteri yönetim temsilcisinin adı ve adresi, 

c) Tetkikin tipi (örneğin başlangıç, gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiki ya da özel tetkikler), 

d) Tetkik kriterleri, 

e) Tetkikin amaçları, 

f) Tetkikin kapsamı, özellikle tetkik edilen kuruluşun organizasyon yapısı veya fonksiyonel birimlerin ya 

g) da proseslerin tanımlanması ve tetkikin süresi, 

h) Tetkik planından herhangi bir sapma ve nedenleri, 

i) Tetkik programını etkileyen önemli durumlar, 

j) Tetkik ekibi lideri, tetkik ekibi üyeleri ve beraberindeki kişilerin tanıtımı, 

k) Tetkik faaliyetlerinin yapıldığı (saha veya saha dışı, kalıcı ve geçici mekanlar) yerler ve tarihleri, 

l) Tetkik tipinin şartları ile tutarlı, kanıt ve sonuçlara referans veren tetkik bulguları (bk. Madde 9.4.5), 

m) Varsa, en son tetkikten beri meydana gelen müşterinin yönetim sistemini etkileyen önemli 

değişiklikler, 

n) Tanımlanmışsa, çözümlenmemiş hususlar, 

o) Tetkikin uygun olduğu takdirde, birleşik, ortak veya entegre olması, 

p) Tetkikin mevcut bilgilerin örneklemesi prosesi esas alınarak gerçekleştiğine dair ifade, 

q) Tetkik ekibinin tavsiyesi, 

r) Tetkik edilen müşterinin uygun şekilde, belgelendirme dokümanları ve markalarının kullanımının 

kontrolü, 

s) Daha önceden belirlenen uygunsuzluklarla ilgili uygulanabilir düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin 

doğrulanması. 

2. aşama denetimi sonucunda TÜV AUSTRIA TURK Baş Tetkikçisi tarafından MS-FRM-101 ISO 27001 

Tetkik Rapor Şablonu düzenlenip TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme hizmet Sorumlularına diğer denetim 

dokümanlarıyla birlikte ulaştırılır. Belgelendirme hizmet sorumluları tarafından evrak bazında ön inceleme 

yapılır. Eğer Denetim dosyası belgelendirme komitesine sunulur, uygun değilse tetkikçiden eksiklikler istenir.  

NOT: Tetkik ekibi tarafından her bir tetkik için ayrı ayrı tetkik planı hazırlanır:  

1- 1.Aşama Tetkik Planı 

2- 2.Aşama Tetkik Planı 
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3- 1.Gözetim Tetkik Planı 

4- 2.Gözetim Tetkik Planı 

5- Yeniden Belgelendirme Tetkik Planı 

6- Özel denetimlerle ilgili tetkik planı 

7- Takip tetkiki Planı 

Hazırlanan MS-FRM-101 ISO 27001 Tetkik Rapor Şablonu aşağıdakileri kapsayacak veya atıf yapacak 

şekilde Baş Tetkikçi tarafından düzenlenir,  

a) Aşağıdakilerle ilgili kanıtların bir özeti ile birlikte, yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliği ile ilgili ifade: 

- Yönetim sisteminin uygulanabilir şartlar ve beklenen çıktıları karşılama yeteneği, 

- İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi prosesi, 

b) Belgelendirme kapsamının uygunluğu ile ilgili bir sonuç, 

c) Tetkik amaçlarının karşılandığının teyidi. 

TÜV AUSTRIA TURK, denetim esnasında tespit ettiği uygunsuzluğu kapanış toplantısında firmaya açıklar. 

Firmadan bu uygunsuzluklara yönelik yapması beklenen temel neden analizi ve faaliyetler, uygunsuzluğun 

tekrarını önleyecek ve firmaya ışık tutacak seviyede anlatılır.  

Küçük (Minör) uygunsuzluklar (Sistem standardı şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen 

uygunsuzluklardır.  Bir yönetim sistemi şartının yürütülmesi ya da devam ettirilmesindeki kısmi başarısızlık 

veya şartların kısmen eksik olması ve yahut da mevcut somut kanıt ışığında bir durumun ürün bütünlüğü, 

hizmetin ulaşımı konusunda ya da bir müşteri örgütünün politikası ve amaçlarını başarmada yönetim 

sisteminin yeterliliği konusunda şüphe oluşturması nedeniyle ortaya çıkan ve tetkikin bitiminde MS-FRM-002 

Uygunsuzluk Listesi aracılığı ile kuruluşa bildirilen uygunsuzluklar) 

Belgelendirme denetiminin 1. Aşamasında belirlenen Uygunsuzlukların tamamının 2. Aşama denetiminde 

kapatılması gerekmektedir. Ancak 2. Aşama Belgelendirme Denetimi, 1. ve 2. Gözetim denetimlerinde 

belirlenen Küçük uygunsuzlukların, giderilmeleri için bir sonraki gözetim tetkikine kadar süre verilir. Ancak 

firmanın 15 gün içerisinde bu uygunsuzlukları nasıl gidereceğine dair kök neden analizi yapılarak düzeltici 

faaliyet ve düzeltmelerinin planlarının alınması gerekmektedir. Küçük uygunsuzluklar kuruluş tarafından en 

geç bir sonraki tetkike kadar mutlaka giderilmelidir.  Gözetim tetkikinde söz konusu uygunsuzluklardan 

giderilmeyenler varsa 1 ay ek süre verilir. Bu süre sonunda giderilmeme durumunda sertifika, Belgelendirme 

Prosedürüne göre askıya alınır. Belgelendirme hizmet sorumluları Belgelendirme Denetimleri hariç tüm 

denetimlerde hazırladıkları tetkikçi dosyalarına bir önceki denetimde saptanan ve tetkikçiler tarafından 

hazırlanan MS-FRM-002 Uygunsuzluk Listesi denetim dosyasına konur.  

Minör ve majör uygunsuzlukların tümü için düzeltici faaliyet planlarının 15 gün içerisinde TÜV AUSTRIA 

TURK’ e ulaştırılması zorunludur. Ulaştırılmaması durumunda dosya komiteye sunulmaz. Tetkikçi tarafından 

onaylanan uygunsuzluklar ve uygunsuzluk faaliyet planları TÜV AUSTIRA TURK Belgelendirme müdürü 

tarafından incelenir. Uygunsa kabul edilir. Uygun değilse tetkikçiye ve tetkikçi aracılığıyla firmaya faaliyetlerin 

güncellenmesi için geri gönderilir.   
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Aşağıdaki türdeki uygunsuzluklar “küçük uygunsuzluk” olarak sınıflandırılır: 

 Sistematik olmayan, kalite yönetim sisteminin işlemesine engel olmayan uygunsuzluklar 

 Sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklar 

Büyük (Majör) uygunsuzluklar: Standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak 

tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Aynı zamanda Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik 

ve aksaklıkların olmasıdır. MS-FRM-002 Uygunsuzluk Listesinin doldurulmasını gerektiren 

uygunsuzluklardır.) 

Saptanan majör uygunsuzluklarında firma tarafından 15 gün içerisinde kök neden analizi yapılarak düzeltme 

ve düzeltici faaliyetlerin planını sunmalıdır. Ve bu plan doğrultusunda maksimum 6 ay içerisinde majör 

uygunsuzlukların kapatılması gerekmektedir. Baş Tetkikçi bir önceki denetimde saptanan uygunsuzlukların 

giderildiğini TÜV AUSTRIA TURK’ e imza karşılığı bir önceki MS-FRM-002 Uygunsuzluk Listesini sunmalıdır. 

Uygunsuzluk raporları hemen veya kapanış toplantısından önce düzenlenebilir. Raporun düzenlenmesinden 

önce uygunsuzluğun muhataplarına durum sözlü olarak açıklanır ve firmanın imza karşılığı onayı alınır. 1. 

Aşamada belirtilen uygunsuzluklar firma tarafından maksimum 6 ay içerisinde kapatılıp TÜV AUSTRIA 

TURK’ e bildirilecektir. 2. Aşama Tetkiki ancak uygunsuzlukların kapatılması ile gerçekleştirilecektir. 

Aşağıdaki türdeki uygunsuzluklar “büyük uygunsuzluk” olarak sınıflandırılır: 

 

 BGYS Standart maddelerinin bir tanesinin veya daha fazlasının yokluğu, uygulanamaması veya 

uygulamasının sürdürülememesi durumu 

 Yönetim sisteminin etkinliğini engelleyen ve kuruluştaki farklı prosesler ve aktivitelerde sistematik 

olarak tekrar eden durumlar, 

  Objektif delillere göre müşteriye uygun olmayan bir ürün/hizmet sevki konusunda önemli oranda 

şüphe doğuran durumlar. 

Büyük uygunsuzluklarla ilgili uygunsuzluk raporunda aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 

 Uygunsuzluğun içeriği ( ilgili BGYS dokümanı / dokümanları da belirtilerek) 

 Uygunsuzlukla ilişkili standart maddesine atıf 

 Uygunsuzluk sonrası yapılması gereken faaliyetler (düzeltici faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi 

sonuçlarını da içeren takip tetkiki [evet / hayır] veya sunulan dokümanların yeterliliğinin 

değerlendirilmesini sonuçlarını da içeren yeni dokümanların sunulması [evet / hayır]) 

 Planlanan düzeltici faaliyetler 

 Takip tetkiki gerekip gerekmediği 

Uygunsuzluk raporları kuruluşa verilir. Kuruluş düzeltici faaliyetleri belirler. Baş tetkikçi, kuruluş tarafından 

planlanan düzeltici faaliyetleri gözden geçirir ve her biri için aşağıdaki kararlardan birisini verir: Verilen karar 

uygunsuzluk raporunda dokümante edilir. 

 Majör Uygunsuzlukların bazılarının kapatılması için takip denetimi gerekliliği uygulanır. Bu tür 

uygunsuzluklar süreç, altyapı ve işin gereğini etkileyen uygunsuzluklardır. (Örneğin: işin gereği 

makine altyapısının yeterli olmaması,  ürün ve son ürünle ilgili ortaya çıkan kronik uygunsuzluklar ve 

vb. )  

 Bazı majör uygunsuzluklarda ise takip denetimi zorunluluğu aranmaz bu tür uygunsuzluklara örnek 

olarak doküman bazlı yönetim gözden geçirmelerinin yapılmamış olması, eğitim planının 

hazırlanmamış olması vb. bu tür durumlarda da firma tarafından sunulacak revize dokümanların/yeni 

dokümanların gözden geçirilmesi ile yapılabilir.   
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 Ayrıca kuruluş “büyük uygunsuzluk” olarak saptanan uygunsuzlukları maksimum 6 ay içinde 

kapatmalıdır yoksa firmanın belgelendirme prosesi ilk belgelendirme gibi işlem görür. 

 Yukarıda tanımlanan büyük ve küçük uygunsuzluk tanımına girmeyen, potansiyel bir uygunsuzluk 

sebebi olabilecek durumlar tetkik raporunda gözlem olarak verilir. Kuruluş bu gözlemleri yerine 

getirip getirmemekte serbesttir. 

Baş tetkikçi, belgelendirme prosesinin durmasına yol açan büyük uygunsuzluk durumlarında, onay için söz 

konusu uygunsuzluk raporunu Belgelendirme Müdürü’ne iletir. (Bu durum doküman inceleme aşamasında da 

geçerlidir). Uygunsuzluk raporunun TÜV AUSTRIA TURK tarafından onayı şarttır. Belgelendirme 

Müdürü’nün tetkik ekibinde bulunduğu durumlarda Genel Müdür’ün uygun göreceği, mümkünse kategori 

kodu uygun bir baş tetkikçi uygunsuzluk raporunu onaylar. Onay, uygunsuzluk raporu üzerine imza atılması 

suretiyle kayıt altına alınır. Onay, baş tetkikçinin değerlendirmesi doğrultusunda ise baş tetkikçi, süre 

bitiminde, gerçekleştirilen düzeltici faaliyeti denetler. 

TÜV AUSTRIA TURK Baş tetkikçileri tarafından saptanan Küçük Uygunsuzluklar ve Büyük Uygunsuzluklar 

bulguları için denetim sonunda kapanış toplantısında belirlenen uygunsuzluklarla ilgili olarak firmanın 

uygunsuzlukla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu alınarak uygunsuzluğun sebebi ve gerçekleştirilecek 

faaliyet onaylı şekilde alınıp Baş tetkikçi tarafından TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaştırılmak zorundadır. 

Takip tetkiki 

Uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanmasının ancak yerinde etkin bir şekilde yapılabileceği durumlarda 

takip tetkikine karar verilir. Takip tetkiki, tetkiki takip eden en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır. 

1.Aşamada saptanan uygunsuzluklar kapatılmadan 2. Aşama denetimine geçilmez 

Eğer 2. Aşama Tetkikinde belirlenen uygunsuzluk 6 ay içerisinde kapatılmaz ise, baş tetkikçinin bu yöndeki 

tavsiyesini ve Belgelendirme Müdürünün onaylaması şartı ile belgelendirme prosesi Sertifikasyon 

Koordinatörü tarafından sonlandırılır. Bu aşamadan sonra kuruluştan tekrar belgelendirme talebi gelirse, ilk 

belgelendirme tetkiki uygulaması yapılır. 

Firmada takip denetimin gerekmediği durumlarda; firmadan talep edilen gerekli dokümanların incelemesi 

sonucunda uygunsuzluklar kapatılabilir. 

Tetkikin yarıda kesilmesi 

Tetkik tamamlanmadan, kuruluşa uzun bir zaman dilimi için sertifika verilmesi tavsiye edilemeyecek şekilde 

birçok uygunsuzluk görülürse, baş tetkikçi Belgelendirme Müdürünün onayı ile birlikte tetkiki yarıda kesebilir. 

Bu tür bir durumda TÜV AUSTRIA TURK Baş Tetkikçisi bu durumu objektif kayıtları ile birlikte TÜV AUSTRIA 

TURK’ e ulaştırır. 

Firma, denetim sonundaki kapanış toplantısında belirtilen uygunsuzlukları, kendilerine tanınan süre 

içerisinde kapatmak ve TÜV AUSTRIA TURK’ e göndermekle yükümlüdür. Bu uygunsuzluk formları, tespit 

edilen kök nedenlerin uygunsuzluğun kapatılması için yeterliliği açısından tetkikçiler tarafından gözden 

geçirilir ve sonuçlar hakkında müşteri bilgilendirilir. TÜV AUSTRIA TURK tetkikçisi tarafından açılan ve 

müşteri tarafından sunulan uygunsuzluk faaliyet planları TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme müdürü 

tarafından gözden geçirilir. Belgelendirme müdürü tarafından onaylanmayan uygunsuzluklar tetkikçiye, 

dolaylı olarak da firmaya geri gönderilir. Ayrıca denetimi gerçekleştirilen kuruluş, kapanış toplantısı 

esnasında kendilerine bildirilen uygunsuzlukların takip denetimi gerektirip gerektirmediği veya dokümante 
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edilmiş bir delilin gerekli olup olmadığı hakkında bilgilendirilirler. Uygunsuzlukların, mutabakata varılan süre 

içinde kapatılması istenir. 

9.5 Belgelendirme kararı 

TÜV AUSTRIA TURK, belgelendirme prosedürü gereğince, belgeyi verme veya vermeme, belgelendirme 
kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi yenileme, belgelendirmenin devamını sağlama, askıya alma ve 
askıya almayı takiben belgenin iptalini ya da askıdan indirilerek sürdürülmesini içeren belgelendirme ile ilgili 
kararlardan sorumludur ve yetkiyi kendinde tutar. Bu bağlamda, tarafsızlığı koruma ilkesi gereğince, 
belgelendirme kararının tarafsız bir şekilde verilmesi için, üyelerinin tarafsızlığının, üyelik sözleşmesi ile 
garanti altına alındığı belgelendirme komitesine vermiştir ve bu komitenin işleyişini kontrol etmektedir. TÜV 
AUSTRIA TURK belgelendirme kararını asla taşerona vermez.  

Belgelendirme kararı olumlu ise, Sertifikasyon Koordinatörü tarafından sertifika düzenlenir. Sertifikanın 

düzenlenebilmesi için TÜV AUSTRIA TURK ile kuruluş arasında Belgelendirme Sözleşmesi’nin düzenlenip 

imzalandığından emin olunması şarttır. (MS-FRM-025 TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme Hizmet 

Sözleşmesi). Sertifika Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Sertifika, imzadan sonra Sertifikasyon 

Koordinatörü veya Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu tarafından tetkik raporu, MS-FRM-030 Müşteri 

Memnuniyeti Formu, bayraklar, logo ve kullanım şartlarını içeren CD ile beraber MS-FRM-033 Belge Paketi 

Kontrol Formu düzenlenerek firmaya gönderilir. 

Belgelendirme Komitesi’nin kararı olumsuz ise durumun, gerekçeleri ve yapılması gerekenlerle birlikte MS-

FRM-018 Belgelendirme Komitesi Karar Formunu doldurarak Belgelendirme Müdürüne iletir. Belgelendirme 

Komitesi, gerektiğinde tetkik dokümantasyonunun düzeltilmesini, tetkikin tamamen/kısmen yenilenmesini vb. 

de talep edebilir.  

Belgelendirme kararı süreci MS-PRO-003 Belgelendirme Komitesi Oluşturulması ve Çalışması Prosedürü’ 

nde detaylı olarak anlatılmıştır. 

TÜV AUSTRIA TURK, belgelendirme komitesi kararı ile geçersiz duruma düşen belgelerle ilgili firmaların 

uyması gereken şartları TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme Kuralları Talimatı ve Belgelendirme 

Sözleşmesinde belirtmiştir. Müşteri firmanın bu kurallara uymaması durumunda TÜV AUSTRIA TURK yasal 

süreci işleme koymakla yükümlüdür.  

Firmaya verilen belgenin geçerlilik süresi belirlenirken firmanın dosyasının Belgelendirme Komitesi 

tarafından onaylandığı tarih baz alınır. Tescil sertifikalarının geçerlilik periyodu 3 yıldır. Sertifikalar, MS-FRM-

005 TÜV Sertifika formatlarına uygun olarak hazırlanır. Sertifikaların geçerliliği prosedürün ilgili maddelerinde 

belirtilen sürelere uygun olarak gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi koşuluyla sağlanır. Belgeler 1 yıllık 

olarak düzenlenir ve başarılı geçen gözetim denetimlerinden sonra düzenleme tarihi belirlenerek 1’ er yıl 

daha uzatılır. Sertifikalarda herhangi bir değişiklik olması durumunda baskı numarası değiştirilerek takibi 

sağlanır.  

Ayrı yerlerde bulunan işletmeleri kapsayan yönetim sistemine sahip kuruluşların sertifikalarının düzenlenmesi 

ile ilgili kurallar MS-PRO-001 EK2-Tetkik Edilecek Yerlerin Seçim Kılavuzu’ nda verilmiştir. 

ISO 27001 başvurusunda bulunan bir firmanın müşteri kodu TR-BGYS-001 olarak başlayacak, her bir yeni 

firma için numara artacak ve sertifika numarası da bu müşteri koduyla uyumlu olacaktır. Aynı firmanın 

ilerleyen zamanlarda farklı bir standarttan belgelendirme başvurusunda bulunması durumunda müşteri 

numarası sabit kalacak standart tanımlaması değişecektir. (Örneğin TR-KYS-001 müşteri kodlu firma ISO 

14001 için başvurursa TR-ÇYS-001 müşteri kodunu alacaktır.) 
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Belgelendirme Kararı Yetkilisi tarafından belgelendirme Kararı verilen kuruluşlar TÜV AUSTRIA TURK MS-

FRM-028 Sertifikalı Kuruluşlar Listesine ve TÜV AUSTRIA TURK yazılımına kaydedilir. 

Sertifikanın düzenlenmesinden sonra her bir firma için Belge Paketi hazırlanır ve kontrolü MS-FRM-033 

Belge Paketi Kontrol Formu ile sağlanır. Her bir firmaya tescil sertifikası, denetim raporu, bayraklar ve 

Logolar, Logo Kullanım Talimatı, Belgelendirme Kuralları Talimatı, İptal/Askı Talimatını içeren CD 

gönderilmektedir.   

Sertifikasyon Koordinatörü ve Belgelendirme Hizmet Sorumluları tarafından her ayın sonunda internet 

sitesindeki güncel firmaların durumları (Geçerli/Geçersiz) incelenir ve herhangi bir aksaklık olup olmadığının 

kontrolü yapılır. Herhangi bir aksaklık durumunda Belgelendirme Müdürü bilgilendirilir. 

TÜV AUSTRIA TURK bünyesinde belge almaya hak kazanan firmalar güncel bilgileri Belgelendirme Hizmet 

Sorumluları tarafından TÜV AUSTRIA TURK internet sitesine (www.tuvaustriaturk.com) girilir. İnternet 

sitesinden firmanın ismi adres bilgileri, sertifika bilgileri, belge kapsamı, belge veriliş tarihi, geçerlilik tarihi ve 

belgenin son durumu (Geçerli/Geçersiz/Askı/İptal) yer alır.  

Belgelendirilmiş kuruluşların sertifika bilgileri ayrıca TÜRKAK TBDS sistemine girilir. Sistem tarafından 

üretilen firmaya özgü TBDS Kare Kodu düzenlenen belgelere eklenir. Belgeler bu kod aracılığıyla 

https://tbds.turkak.org.tr adresinden sorgulanabilir.  

9.6 Belgenin devamı 

9.6.1 Genel 

TÜV AUSTRIA TURK müşterisinin belgesinin devamı konusunda, denetimi gerçekleştiren Baş Tetkikçinin 

kararı dikkate alınır. Bu kararı, gözetim tetkiklerinde ilgili tetkik raporunun 2. sayfasında bulunan kısmında 

belirtir. Herhangi bir majör uygunsuzluk veya belgenin askıya alınması veya geri çekilmesine sebep 

olabilecek bir durumda belgenin devamına ilişkin karar belgelendirme komitesinde alınır.  

9.6.2 Gözetim faaliyetleri 

Belgenin geçerli olduğu üç yıllık süre içerisinde yılda bir defa olmak üzere toplam iki defa gözetim tetkikleri 

yapılır.  

Yıllık gözetim tetkiklerinin sürelerinin belirlenmesinde belgelendirme karar tarihi tarihi baz alınır. Ancak 

belgenin geçerlilik tarihi Belgelendirme Komitesinin vermiş olduğu karar tarihinden itibaren 3 yıldır. 1. 

Gözetim Tetkiki,  belgelendirme karar tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekmektedir. 

(Olağan üstü durumlarda firmanın gerekçeli yazısı incelenerek bu süre -3 ay periyoduna alınabilir). 2. 

Gözetim tetkiklerinin belgelendirme tetkiki itibari yani, (-3 / +2) aylık toleranslı bir süre içinde tamamlanmış 

olması gerekir.  Aksi halde sertifika askıya alınır.  

Gözetim tetkiklerinde belgenin geçerliliğinin devamı kararı belgelendirme komitesinin toplanmasını 

beklemeksizin Belgelendirme Komite üyelerinin herhangi birinin gözden geçirmesi ile alınır. Kararı veren 

belgelendirme komitesi üyesinin denetim ekibinde yer almamasına dikkat edilir.  

Gözetim denetimlerinin planlanmasından belgelendirme hizmet sorumluları sorumludur. 

http://www.tuvaustriaturk.com/
https://tbds.turkak.org.tr/
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Gözetim tetkikinde belirlenen büyük uygunsuzlukların giderilmesi için belirlenen süre 6 ayı geçemez. Bir 

önceki tetkikte belirlenen küçük uygunsuzluklardan herhangi biri giderilmediğinde bir ay ek süre daha verilir. 

Bu süre içerisinde uygunsuzluklar giderilmemiş ise Sertifika derhal askıya alınır 

İlk belgelendirmeden itibaren 1. Gözetim tetkiki için, Belgelendirme karar tarihinden 12 ay geçmeden önce 1. 

Gözetim Tetkikinin yapılması gerekmektedir. Eğer firmanın yazılı geçerli bir mazereti var ise bu süreç 2. 

Gözetimde olduğu gibi +3 /-2 periyodunda yapılabilir. Firmanın sunmuş olduğu mazeretin geçerliliğine 

Sertifikasyon Koordinatörü karar verir ve Genel Müdürden onay alır. Gözetim tetkikleri için firmalarda +12 / 

+26 ayların geçilmemesi gerekmektedir. Bu periyodu gecen firmalar askı dönemine girer ve firmanın belgesi 

askıya alınır. Bu durum firmaya MS-FRM-026 Sertifikayı Askıya Alma Yazısı ile yazılı olarak bildirilir. Bu 

askıya alma TÜV AUSTRIA TURK web sayfasında sertifika sorgulama alanında duyurulur. 

Gözetim tetkiklerinde askı periyodunda olan firmalarda firmanın belgesini aktif hale getirmek için 

gerçekleştirilen gözetim yapılması gereken tetkik süresine MS-PRO-BGYS-001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi 

Adam gün Tespit Kılavuzu’ nda belirtilen sürelere ekstrem bir durum olursa %20 ek süre ilave edilerek 

Belgelendirme Müdürünün onayı ile denetim gerçekleştirilebilir Bu süre tetkikçilere MS-FRM-021 Denetim 

Ekibi Görevlendirme Formu ile bildirilir. Gerçekleştirilen gözetim tetkiki ve denetim ekibinde yer almayan 

herhangi bir belgelendirme komitesi üyesinin kararı ile firmanın belgesi askı periyodundan çıkarılarak belge 

aktif hale getirilir.   

+15 / +29 aylarına kadar tetkiki gerçekleştirilemeyen firmaların sertifikaları TÜV AUSTRIA TURK tarafından 

iptal edilir ve sertifikalar geri çekilir. Bu iptal kararı TÜV AUSTRIA TURK web sayfası sertifika sorgulama 

alanında duyurulur ve yayınlanır. 

Özel durumlarda (örneğin sezonluk ürün/hizmetlerde, doğal afetler, ekonomik kriz v.b.), bu kuralın dışına 

çıkılması durumu Sertifikasyon Koordinatörü tarafından değerlendirilerek, ilk belgelendirme tarihi itibariyle en 

fazla 6 aya kadar (+18/+36 aylık askıya alma süresi) erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan 

gözetim tetkikine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini etkilemez.  

1.gözetim denetimi için ilk belgelendirme tarihinden itibaren 1 yıl süre geçildiğinde belge askıya alınır ve en 

fazla 6 aylık bir askı süresi mevcuttur, 2. gözetim için ise 2 yıl sonrasında +3 / - 2 periyodu sonundan 

firmanın belgesi maksimum 6 ay süre ile askıya alınır ve bu süreyi dolduran firmaların belgeleri iptal edilir. Bu 

dönem içinde denetlemesini gerçekleştiren firmaların belgeleri tekrar aktif olur. Askıdaki firmalar TÜV 

AUSTRIA TURK web sayfası sertifika sorgulama alanında duyurulur ve yayınlanır. 

Gözetim tetkiki 

Gözetim tetkikleri için normalde belgelendirme tetkikine de baş tetkikçi olarak görevlendirilen ve kategori  

koduna uygun olan bir tetkikçi görevlendirilir.  

Gözetim tetkikinden önce tetkikçi gerekli dokümantasyonunu temin eder ve özellikle revizyona uğramış 

dokümanları inceler.  

Gözetim tetkiklerinde, önceki tetkikler sonucu tetkik raporunda veya uygunsuzluk raporlarında belirtilen 

hususlarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliği kontrol edilir. Gözetim tetkiklerinde aynı 

zamanda kuruluşun BGYS ile ilgili müşteri şikâyetleri ve kuruluşun sertifika ve logo kullanım kurallarına 

uyumu tetkik edilir. İç ve dış tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi ile bağlantılı olarak sürekli iyileştirme 

prosesi ve düzeltici proseslerinin uygulanma durumuna özellikle dikkat edilmelidir. 

Uygunsuzlukların olması durumunda, BGYS tetkikçileri belgelendirme tetkikinde olduğu gibi davranırlar. Eğer 
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sunulması taahhüt edilen dokümanlar mutabık kalınan zaman içinde sunulmaz veya içerikleri yeterli olmazsa 

takip tetkikine karar verilir. Minör / majör uygunsuzluk durumlarında (örn. kuruluşun birçok yerinde uygulama 

bozuklukları veya tekrar uygulanan bir uygunsuzluk düzeltme işleminin yetersizliği) Sertifikasyon 

Koordinatörü’ ne sertifikanın geri çekilmesi tavsiye edilir. 

Gözetim tetkiki sonucunun onaylanması belgelendirme aşaması ile aynı şekilde gerçekleştirilir. 

Gözetim tetkiklerinde TÜV AUSTRIA TURK tetkikçilerinin mutlaka raporlarında bir önceki denetimde 

saptanan uygunsuzlukların ve iyileştirme önerilerinin giderildiğinin teyidini belirterek raporu TÜV AUSTRIA 

TURK’ e ulaştırması gerekmektedir. Bunu sağlamak için TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme Hizmet 

Sorumluları bir önceki denetim bulgularını (Ör: Tetkik Raporu, Uygunsuzluk Listesi) Sertifikasyon 

Koordinatörü tarafından görevlendirilen tetkikçilere ulaştırır.  

İlgili yönetim sistem standartları için gözetim tetkikleri en azından aşağıdakileri içerir: 

a) İç tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesini, 

b) Bir önceki tetkik esnasında tanımlanan uygunsuzluklar hakkında yapılan faaliyetlerin gözden 

geçirilmesini, 

c) Şikayetlerin ele alınmasını, 

d) Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarının gerçekleştirmesi ve ilgili yönetim sisteminin/sistemlerinin 

amaçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini, 

e) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişimini, 

f) Operasyonel kontrolün sürdürüldüğünü, 

g) Değişikliklerin gözden geçirilmesini, 

h) Markaya ve/veya belgelendirmeye yapılan diğer atıfları. 

9.6.3 Yeniden belgelendirme 

Sertifikanın geçerlilik süresi bitmeden yeniden belgelendirme prosesinin bitmesi gerekmektedir. 

Belgelendirme kararı belge süresi dolmadan verilmelidir. 

Yeniden belgelendirme tetkiki, sertifikanın süresinin bitiminden önce yapılır ve belgelendirme komitesi 

tarafından uygun bulunursa, yeni sertifikanın geçerlilik süresi bir önceki belgenin geçerlilik süresinden 

itibaren hesaplanır. İlk belgelendirme tetkiki sürecinden itibaren 3 yılı geçiren firmalarda ilk belgelendirme 

prosedürleri uygulanır. 

Örnek:  

-  Eski sertifika Mart 2017 tarihine kadar geçerli ve  

-  Yeniden belgelendirme tetkiki ile ilgili belgelendirme kararı Ocak 2017 tarihinde yapılmış ise, 

- Yeni sertifikanın geçerlik tarihi Mart 2020 olur.  
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Yeniden belgelendirme tetkiki 

Yeniden belgelendirme tetkiki genel itibari ile tek aşamalı (2.Aşama tetkik yöntemi ile) olarak yapılacaktır. 

Sertifikasyon Koordinatörü’ nün yapmış olduğu Yeniden Belgelendirme Başvurusu incelemesi sonucunda 

eğer firma çok büyük ve/veya kompleks bir yapıya sahipse ve/veya çok yüksel risk grubunda ve/veya 

denetim programında saptanan bulgular baz alınarak Sertifikasyon Koordinatörünün kararı ile Yeniden 

Belgelendirme Tetkiki 2 Aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun kararını Sertifikasyon Koordinatörü verir. 

Yeniden belgelendirme tetkikinde standardın tüm maddeleri tetkik edilir. Tetkik kapsamına BGYS 

dokümanlarının incelenmesi de dâhildir. Yerinde tetkik sırasında, önceki gözetim tetkiki sonuçları da göz 

önüne alınır. Yeniden belgelendirme tetkiki sırasında aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilmelidir: 

a) İç ve dış kaynaklı değişiklikler ve bunun belgelendirme kapsamının süregelen ilgisi ve 

uygulanabilirliği ışığında bir bütün olarak yönetim sisteminin etkinliğini, 

b) Bütünsel performansı arttırmak için yönetim sisteminin etkinliğini ve iyileştirilmesini sürdürmeye 

yönelik gösterilen taahhüdünü, 

c) Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarına ulaşma ve ilgili yönetim sistemi/ sistemlerinin amaçlanan 

sonuçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini. 

Yeniden belgelendirme denetiminde saptanan Minör ve majör uygunsuzlukların tümü için düzeltici faaliyet 

planlarının 15 gün içerisinde TÜV AUSTRIA TURK’ e ulaştırılması zorunludur. Ulaştırılmaması durumunda 

dosya komiteye sunulmaz. Tetkikçi tarafından onaylanan uygunsuzluklar ve uygunsuzluk faaliyet planları 

TÜV AUSTIRA TURK Belgelendirme müdürü tarafından incelenir. Uygunsa kabul edilir. Uygun değilse 

tetkikçiye ve tetkikçi aracılığıyla firmaya faaliyetlerin güncellenmesi için geri gönderilir.   

Belgelendirme kuruluşu, belgenin geçerlilik süresinden önce, yeniden belgelendirme tetkikini 

tamamlayamazsa veya herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini 

doğrulayamazsa, yeniden belgelendirme önerilmemeli ve belgenin geçerliliği uzatılmamaktadır. Müşteri 

bilgilendirilir ve devamında yapılacaklar açıklanır.  

Belgelendirmenin süresinin sonunda, belgelendirme kuruluşu, göze çarpan yeniden belgelendirme 

faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgeyi 6 aylığına geri çekebilir, aksi takdirde en azından bir Aşama 2 

yapılmalıdır. Belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olmalı ve 

geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınmalıdır. 

9.6.4 Özel tetkikler 

Kapsam genişletme 

Sertifika kapsamının genişletilmesi için, kapsam genişletme tetkiki yapılır. Kapsam genişletme tetkiki ek bir 

denetim gibi gerçekleştirilebileceği gibi, gözetim tetkiki veya yeniden belgelendirme tetkiki ile de 

birleştirilebilir. Kapsam genişletme tetkiki, sertifikanın geçerlilik süresini değiştirmez. Gerekli durumlarda 

kapsam genişletmelerde firmalar ile yeni sözleşmeler yapılabilir. Bunun kararını Belgelendirme Müdürü verir. 

Tetkikçi/Tetkik ekibi genişletilen kapsamla ilgili BGYS dokümantasyonunu ve kapsam genişletme ile ilgili tüm 

standart maddelerini inceler. 

Çeşitli sebeplerle Belgelendirme Müdürüne ulaştırılan özel tetkik talepleri Belgelendirme Müdürü tarafından 

değerlendirilir. Değerlendirme sonucu onaylanan özel tetkikler için Sertifikasyon Koordinatörü ilgili tetkikçi 
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atamalarını gerçekleştirir. Gelen tetkik talebine göre gözetim denetimi ve/veya yeniden belgelendirme 

sürecinde olduğu gibi gerçekleştirir. Denetim sonuçları atanan tetkikçilerden rapor olarak alınır. Ardından 

verilecek karar herhangi bir komite kararı gerektirmiyorsa Belgelendirme Müdürü kararını verir ve kararın 

sonuçlarını yerine getirir. Eğer karar herhangi bir komite onayı gerekiyorsa ilgili komite ilgili prosedürlere göre 

oluşturulur. İlgili prosedürlere göre oluşturulan komiteye Sertifikasyon Koordinatörü tarafından toplanan 

objektif tetkik kanıtları oluşturulan komiteye sunulur. Komiteden çıkan sonuç Sertifikasyon Koordinatörü ve 

Belgelendirme Müdürü tarafından eksiksiz olarak yerine getirilir.   

Müşteriye yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda şikâyetin durumuna göre TÜV 

AUSTRIA TURK müşteriyi haberli veya habersiz bir şekilde tek başına veya TÜRKAK ile birlikte özel denetim 

statüsünde denetleyebilir. Böyle bir durumda müşteri de özel denetim için gereken şartları sağlamak ve 

denetimin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  

TÜV AUSTRIA TURK denetçilerine bazen TÜV AUSTRIA TURK proseslerinin uygulamalarını izlemek 

amacıyla haberli veya habersiz bir şekilde TÜV AUSTRIA TURK ya da TÜRKAK şahit denetçileri eşlik 

edebilir. Bu, müşteriye herhangi bir ekstra maliyet yüklemeyecek ve denetim takvimini de hiçbir şekilde 

etkilemeyecektir.  

 

Sertifika Transferi 

Bu bölüm, yönetim sistemi belgelerinin TÜV AUSTRIA TURK tarafından devralınması hususunu düzenler ve 

bu konuda IAF - MD 2: 2007 verilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Burada amaçlanan, bir 

belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş akredite edilmiş yönetim sistemi belgesi daha sonra TÜV 

AUSTRIA TURK’ e devredilmişse, bu belgelerin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamaktır.  

Asgari şartlar 

Akreditasyon 

TÜV AUSTRIA TURK tarafından sadece EA, PAC, IAAC veya IAF MLA’ yı imzalayan kuruluşların 

akreditasyonları kapsamında olan belgeler devralınabilir. Bu tür akreditasyon kapsamında olmayan belgelere 

sahip kuruluşlar yeni müşteri olarak işleme alınır. 

Sertifika Transferi Talebinin Gözden Geçirilmesi 

Sertifika transferi talebinin gözden geçirilmesi işlemi Sertifikasyon Koordinatörü tarafından yapılır. 

Sertifikasyon Koordinatörü gerektiğinde transfere konu sertifika kapsamına göre Kategori koduna sahip bir 

tetkikçiden destek alabilir. Gözden geçirme aşağıda belirtilen hususları kapsar: 

 

 Sertifikanın TÜV AUSTRIA TURK’ ün akreditasyon kapsamına girdiğinin doğrulanması, 

 Transfer talebinin sebepleri, 

 Doğruluğu, geçerlilik süresi, yönetim sistemi altındaki faaliyetlerin kapsamı, akreditasyonun kapsamı 

yönlerinden elde bulunan ve transferi isteyen üretim yerlerinin akredite edilmiş belgelerini geçerliliği. 

Eğer mümkünse ise belgelendirmenin geçerliliği ve işlemi tamamlanmamış uygunsuzlukların durumu 

eğer faaliyetini hâlen sürdürüyorsa önceki belgelendirme kuruluşu ile doğrulanmalıdır 
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 Son tetkik/yeniden belgelendirme tetkiki raporlarının, daha sonra da gözetim raporlarının ve varsa bu 

proseslerde tespit edilen uygunsuzlukların dikkate alınması. Bu değerlendirme, ayrıca belgelendirme 

prosesi ile ilgili, el yazısıyla tutulmuş notlar, kontrol listeleri gibi dokümantasyonu da içermelidir. 

 Alınan şikâyetler ve yapılan işlemler. 

 Gözetim tetkikleri çevriminin durumu 

Sertifika transferi talebinin gözden geçirilmesi süresi firmanın büyüklüğüne, kapasitesine ve çalışan sayısına 

göre en az; 0.5 tetkikçi adam/gün den başlayarak sertifika transferi için başvuran firmaya özgü olarak değişir. 

Sertifika transferi için gerekli olan süreye Belgelendirme Müdürü karar verir. 

Transfer Belgelendirmesi 

 Transfer normal olarak sadece geçerli akredite edilmiş belge için olmak durumundadır. Ancak, eğer 

belge ticarî faaliyetine son vermiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından veya akreditasyonu 

kaldırılmış bir kuruluş tarafından verilmişse TÜV AUSTRIA TURK, yukarıdaki şartlar çerçevesinde 

transfer için belgeyi kabul etme yönünde takdirini kullanabilir. 

 Askıya alındıkları bilinen veya askıya alınma riski altında bulunan belgelerin transferi kabul edilmez. 

 İşlemi tamamlanmamış uygunsuzluklar, eğer uygulanabiliyorsa, transferden önce belgeyi yayımlayan 

belgelendirme kuruluşu ile kapatılmalıdır. Bu yapılamadığında kapatma işlemi, TÜV AUSTRIA TURK 

tarafından gerçekleştirilir. 

 Sertifikanın transfer öncesi gözden geçirme prosesinde, başkaca işlemi tamamlanmamış veya 

potansiyel problem belirlenmemişse, gözden geçirme işleminin tamamlandığı tarihten itibaren, 

Belgelendirme Komitesi’nin de onayı ile sertifika yayımlanabilir. Gözden geçirme prosesinin 

sonucuna göre, TÜV AUSTRIA TURK ilk veya yeniden belgelendirme tetkiki yapmamışsa, devam 

eden gözetim ve tekrar tetkik programının belirlenmesinde önceki belgelendirme tarihleri referans 

alınır. 

Transfer öncesi gözden geçirme prosesinden sonra, mevcut veya önceden alınmış olan belgeye ilişkin 

güven duymama sürdüğü takdirde TÜV AUSTRIA TURK, duyulan kuşkunun seviyesine bağlı olarak : 

 Başvuru sahibine yeni müşteri muamelesi yapabilir veya 

 Belirlenen problem alanlarına yoğunlaşarak tetkik gerçekleştirir. 

Bulunan her problemin yapısına ve kapsamına bağlı olarak yapılacak işleme ilişkin karar belirlenir ve 

kuruluşa açıklanır. 

9.6.4.1 Kısa süreli tetkikler 

TÜV AUSTRIA TURK, aşağıdakiler için kısa süreli denetim yapabilir:  

 Şikâyetlerin araştırılması için  

 Yönetim sistemi standardının ve belgelendirme kurallarında değişiklik olması durumunda,  

 Askıya alınan müşterilerin takibi için  

 TÜRKAK tarafından TÜV AUSTRIA TURK’ ün faaliyetlerini doğrulama amaçlı  

Yukarıda bahsi geçen durumlardan bir veya birkaçının oluşması durumunda kısa süreli denetim 

yapılabileceği hususu belgelendirme hizmet sözleşmesi ve sözleşmenin bir parçası olan belgelendirme 

kuralları talimatında müşteri firmaya beyan edilmiştir.  

Denetimin kapsam ve kriterleri sertifikasyon koordinatörü ve atanan baş tetkikçi tarafından gözden geçirilerek 

belirlenir. Bu durum şartlara bağlı olarak tam, kısmi veya sadece bir proses / bölüm olabilir. Özel denetimde 

tamamen spesifik bir konu / proses denetlenecekse, sertifikasyon koordinatörü tarafından o işle ilgili yeterli 

kalifikasyona sahip tetkikçi / uzman tarafından denetlenmesi sağlanır. Müşterinin denetim ekibine itirazı bu 
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denetimlerde söz konusu olmadığından ekip üyeleri azami özenle seçilir. Denetimden sonra hazırlanan rapor 

karar için belgelendirme tescil komitesine sunularak karar alınır.  

9.6.5 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması /genişletilmesi 

TÜV AUSTRIA TURK’ ün belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması 

/genişletilmesi kararlarının hangi durumlarda alınacağını bu prosedürün ilgili maddelerinde açıklanmıştır.  

TÜV AUSTRIA TURK, aşağıdaki durumlarda belgelendirmeyi askıya alır:  

 Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sistemin etkili olma şartları da dahil belgelendirme 

şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması  

 Gözetim veya yeniden belgelendirme denetimlerini gereken sıklıkta yapılmasına izin vermemesi  

 Müşterinin kendi talebi 

 Belgelendirme ücretini ödememesi 

Askıya alınma durumunda, müşterinin yönetim sistemi belgesi geçici olarak geçersizdir. 

Belgeyi askıya alma yetkisi ile belge iptali kararı belgelendirme tescil komitesine aittir. Uygunsuzlukla ilgili 

olarak süreci takip eden uygun bir tetkikçi bütün ilgili gerekçeleri, doküman ve raporları değerlendirmeye 

alınması üzere sertifikasyon koordinatörüne, incelemenin ardından sertifikasyon koordinatörü de 

belgelendirme tescil komitesine sunar. Bütün bunların ışığında komite askıya alma tavsiyesini 

reddedebileceği gibi 6 aydan fazla olmamak kaydıyla belgeyi askıya alabilir. Durum belgelendirme 

müdürünün imzasıyla MS-FRM-026 Sertifikayı Askıya Alma Yazısı ile müşteriye bildirilir ve eğer askıya 

alınma kararı alınmış ise askı halinin son bulması için karşılanması gereken gereklilikleri de bildirir. 

Belgelendirme müdürü TÜV AUSTRIA TURK marka ve logo kullanımı ve belge ibrazlarının da durması 

gerektiğini ve ayrıca TÜV AUSTRIA TURK gerekliliklerinin yerine getirilmemesi halinde belgenin tamamen 

geri çekileceğini bildirir. Bu kayıtlar ilgili müşteri dosyasında saklanacaktır. 

TÜV AUSTRIA TURK aşağıdaki durumlarda belgelendirmeyi geri çeker:  

 Müşteri tarafından askıya almayı takiben alınan önlemlerin yetersizliği  

 Müşterinin belgelendirmeye yönelik maddi zorunluluklara uymaması  

 Müşterinin belge üzerinde belirtilen adreste bulunmaması  

 Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi  

 Müşterinin belge ve sözleşme üzerinde tahribat yapmasının tespiti  

 Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan denetimlerde müşterinin yönetim sistemi uygunluğunun 

tamamen yitirilmesi durumunda  

 Müşteri talebi ile.  

TÜV AUSTRIA TURK, belgelendirilmiş müşterisinin belgesinin geri çekilmesi üzerine derhal belgelendirme 

statüsüne atfın ve tüm yazılı, kırtasiye ve promosyonel malzemelerinde TÜV AUSTRIA TURK ve TÜRKAK 

logolarının kullanımını durdurmasını, yasal zorlamaları içeren müşteri ile imzalanmış sözleşme ile garanti 

altına almıştır. TÜV AUSTRIA TURK, müşterisinden belgenin geri çekilmesi üzerine tescil belgesini 15 gün 

içerisinde geri göndermesini istemektedir.  

Gözetim denetimi esnasında müşteri, belgelendirilmiş olan kapsamının bir kısmı için sistem şartlarını 

karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi durumunda ( majör uygunsuzluğun olması ve takip 

denetiminde kapatılamadığı takdirde) veya belgelendirme kapsamının bir kısmının faaliyetlerinin 

durdurduğunda veya firmanın kendi talebiyle belgelendirme tescil komitesi kararına göre kapsamı 

daraltılabilir. Tescil komitesi kararına uygun şekilde müşteriye yeniden tescil sertifikası basılır. Müşteri 

daraltılan kapsamıyla ilgili olarak belgelendirme statüsüne atfın ve tüm yazılı, kırtasiye ve promosyonel 
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malzemelerinde TÜV AUSTRIA TURK ve TÜRKAK logolarının kullanımını durdurmasını sağlamak 

zorundadır.  

9.7 İtirazlar 

TÜV AUSTRIA TURK’ ün itirazları nasıl ele alacağı, değerlendireceği ve bunlar hakkında nasıl karar vereceği 

PRO-010 İtiraz Şikayet Yönetimi Prosedürü’ nde detaylı biçimde anlatılmıştır.  

9.8 Şikayetler 

TÜV AUSTRIA TURK’ ün şikayetleri nasıl ele alacağı, değerlendireceği ve bunlar hakkında nasıl karar 

vereceği PRO-010 İtiraz Şikayet Yönetimi Prosedürü’ nde detaylı biçimde anlatılmıştır.  

9.9 Müşteri kayıtları 

TÜV AUSTRIA TURK belgelendirme yapmış olduğu firmalar ile ilgili bilgileri TÜV AUSTRIA TURK yazılım 

programında ve TÜV AUSTRIA TURK Firmalar dosyalarında kayıt altına alarak saklar. TÜV AUSTRIA TURK 

yazılım programında ve TÜV AUSTRIA TURK Firmalar dosyalarında şu bilgiler yer alır; 

 Firma teklifleri, 

 Firma sözleşmeleri, 

 Başvuru bilgileri ve ilk, gözetim ve yeniden belgelendirme tetkik dokümanları, 

 Belgelendirme denetimine katılan tetkikçiler, 

 Belgelendirme Komitesi kayıtları, 

 Denetim süreleri, 

 Sertifika kayıtları, 

 Gözetim ve yeniden gözetim bildirimleri ve diğer yazışmalar, 

 Sözleşme bedelleri, 

 Varsa itirazların, şikâyetlerin ve bunu takip eden düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin kayıtları, 

 Belgelendirme kararlarının dokümantasyonu, 

 Varsa firmanın sistem dokümantasyonu, 

Yukarıda belirtilen dokümanlar PRO-003 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre kayıt altına alınır. Firmanın 

müşteri kayıtları TÜV AUSTRIA TURK ile yapılan Belgelendirme Sözleşmesi gereğince, bilgilerin gizliliğini 

sağlamak için TÜV AUSTRIA TURK ofisinde gizlilik taahhütleri alınan Belgelendirme Hizmet Sorumluları 

tarafından muhafaza edilerek üçüncü tarafların erişimi engellenir. 

6. İlgili Dokümanlar 
 MS-PRO-001 EK2-Tetkik Edilecek Yerlerin Seçim Kılavuzu 

 MS-PRO-BGYS-001 EK 1 ISO 27001 Tetkikçi Adam gün Tespit Kılavuzu  

 MS-PRO-003 Belgelendirme Komitesi Oluşturulması ve Çalışması Prosedürü 

 MS-PRO-004.Belgelendirme Hizmeti Ücretlendirme Prosedürü 

 MS-PRO-005.Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme yapılması Prosedürü 

 MS-PRO-006 Personel ve Tetkikçi Seçimi, Atanması ve Performans Değerlendirme Prosedürü’ 

 MS-PRO-006 Ek.01_Personel ve Tetkikçi Performans Değerlendirme Prosedürü -Gerekli Bilgi ve 

Beceriler 

 PRO-001 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü 

 PRO-002 Dokümanların Kontrolü Prosedürü 

 PRO-003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

 PRO-010 İtiraz Şikayet Yönetimi Prosedürü 
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7. İlgili Kayıtlar 

 MS-FRM-002 Uygunsuzluk Listesi 

 MS-FRM-012 Sertifika Düzenleme Bilgi Formu 

 MS-FRM-025 TÜV AUSTRIA TÜRK Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi 

 MS-FRM-021 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu 

 MS-FRM-028 Sertifikalı Kuruluşlar Listesi 

 MS-FRM-003 Tetkik planı 

 MS-FRM-101 ISO 27001 Tetkik Raporu 

 MS-FRM-005 TÜV Sertifika Formatı 

 MS-FRM-026 Sertifikayı Askıya Alma Yazısı 

 MS-FRM-029 Tetkik Programı 

 MS-FRM-035 Belgelendirme Müracaat Formu 

 MS-FRM-035 için EK-01 BGYS 

 MS-FRM-100 27001 1. Aşama Raporu  

 MS-FRM-014 Gözlem Tetkiki Değerlendirme Soru Listesi 

 MS-FRM-018 Belgelendirme Komitesi Karar Formu 

 MS-FRM-027 Sertifika İptal Yazısı 

 MS-FRM-033 Belge Paketi Kontrol Formu 

 MS-FRM-031 Başvuru Gözden Geçirme Formu 

 MS-FRM-030 Müşteri Memnuniyeti Formu 

 MS-FRM-023 Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Tetkik Takip Tablosu 

 MS-FRM-040 Yeniden Belgelendirme Bildirim Yazısı 

 MS-FRM-020 Gözetim Bildirim Yazısı 

 MS-FRM-007 Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu 

 MS-FRM-013 Denetim Katılım Formu 

8.        Revizyon Geçmişi 

Aşağıdaki liste, zaman içinde bu prosedürde yapılan değişikliklerin anahtar sözcük tabanlı bir görünümünü 

sağlar. 

Revizyon Tarih Değişiklik Eğitim 

00 15.08.2016 İlk yayın - 

01 25.04.2017 
TÜRKAK Rehber Revizyonu, IAF MD 19 ve IAF MD 5 

Gereklilikleri, ISO 17021-1:2015 Gereklilikleri 

- 

 


