
Daha fazlası için.



Benim işletmem. 
Kolay ve güvenilir.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek 
adres.
İhtiyacınız olan hizmetleri ulusal ve uluslararası bir biçimde 
tam size uygun olarak sunabilmemiz için TÜV AUSTRIA 
Grubunu dört sektörel alanda organize ettik:

Industry & Energy 
Infrastructure & Transportation 
Life, Training & Certification 
Service Providers & Public 

Sizin tüm test ve belgelendirme sorumluluklarınızı 
değerlendiriyor, sizlere yasa, yönetmelik ve standartlar dü-
nyasında kılavuzluk sağlıyoruz. Paket çözümler oluşturup, 
size özel güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik programlarını 
ve uygulamalı eğitimleri sizinle birlikte geliştiriyoruz. Bu 
hizmetlerimizi, Avusturya’da ve 40’tan fazla ülkede bünye-
mizde çalışan uzmanların birikimi ve sunduğumuz çözüm 
yelpazesi sayesinde verebiliyoruz. 

TÜV AUSTRIA, tüm ihtiyaçlarınız için tek adres. Maliyet-
lerinizi düşürün ve kendi işiniz için değerli zamanınızdan 
tasarruf edin. 

TÜV AUSTRIA. Kolay ve güvenilir.



Benim işletmem. 
Kolay ve güvenilir.Benim ürünüm. 

Kolay ve güvenilir.

Etkili, bağlantılı ve güvenli.

İş dünyasında yaşlanan yoğun dijitalleşme, sistem 
güvenliği konusunda beklentilerin de artmasına yol 
açmakla beraber, birbirlerine bağlı cihaz, tesis, robot 
ve sistemlerin etkileşimi konusunda operatör ve 
kullanıcılarda yeni bir anlayışın gelişmesine de neden 
olmaktadır.

Uzmanlarımız, tarafımızca geliştirilmiş güvenlik ve em-
niyet konseptleri temelinde yapılandırılmış Endüstri 4.0 
çözümleri konusunda size destek sağlayabilir. Üretim 
hatlarında işbirlikçi robotların güvenli entegrasyonundan 
endüstriyel bilgi işleme ve risk analizlerine ve otoma-
syon destekli sürüşe kadar. 

Güvenlik teknolojilerinde verdiğimiz uzman rehberlik 
hizmetlerimiz, aralarında Fraunhofer Avusturya, Viyana 
Teknik Üniversitesi ve Joanneum Research araştırma 
şirketinin de bulunduğu bilim ve araştırma alanlarındaki 
iş ortaklarımızla birlikte gerçekleşir. 

TÜV AUSTRIA. Kolay ve güvenilir.



Eğitimlerim. 
Kariyerim.

Kolay ve güvenilir.

Dünya çapında hizmetinizde.

TÜV AUSTRIA Grubu, tüm müşteri ve ortaklarımızın 
güvenlik teknolojilerindeki tüm ihtiyaçları için kendi 
çalışanlarından oluşan bir uzman havuzuna sahiptir. 

Ürün, işlem, hizmet veya sistemlerin kaliteli, güvenli ve 
güvenilir olmalarını sağlamanın yanı sıra gerekli teknik 
seviyelere, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uy-
gunluklarını değerlendirmelerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz. 
Biz size bir denetim plaketi veya bir belgeden daha 
fazlasını sunuyoruz. Şirket olarak rakiplerinizin bir adım 
önünde olabilmeniz için, size özel çözümleri sizinle 
birlikte geliştiriyoruz.

40’dan fazla ülkede bulunan merkezlerimiz ile daima 
yakınınızdayız. 

TÜV AUSTRIA. Kolay ve güvenilir.



TÜV AUSTRIA. Kolay ve 
güvenilir.

www.tuvaustriaturk.com

Faaliyet alanınız ister imalat sanayisi olsun ister tesis 
işletmeciliği, ister perakende satış olsun ister hizmet 
sektörü; hatta henüz start-up veya kurulum aşamasın-
da bile olabilirsiniz. 

Mevcut olanı geliştirmek veya yeni bir oluşum üzerinde 
çalışıyor olabilirsiniz. 

Güvenlik her durumda önemli bir rol oynar. Güvenlik 
ve kaliteye dair tüm sorularınız için doğru ortağa sahip 
olmak da en az o kadar önemlidir. İhtiyaçlarınıza ve 
işletmenizin konum ve durumuna uyum sağlayan bir 
ortak. 

Teknik ekspertizlerimiz ile uzun ömürlü, esnek ve 
özellikle pratikte uygulanabilir çözümler sunarak 
size önemli oranda katma değer sağlıyoruz. 
Avusturya'da ve tüm dünyada. Boş zamanlarım. 

Kolay ve güvenilir.



Daha fazlası için.
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