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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve 

sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür pazarlamadan başlayıp tetkikin planlanmasına kadar yürütülen faaliyetleri kapsar. 

 

3. SORUMLULUKLAR 

- Pazarlama ve iş geliştirme ile ilgili hedef ve stratejilerin oluşturulmasından Genel Müdür 

sorumludur. 

- Telefon ve faks ile gelen taleplerin iş geliştirmeye iletilmesinden tüm personel sorumludur.  

- Gelen taleplerin değerlendirilmesi, tekliflendirilmesi ve teklif/teklif onaylarının takibinden İş 

Geliştirme Müdürü sorumludur. İş Geliştirme Müdürü talep değerlendirme aşamasında varsa 

çoklu alan örneklemesi ve tetkik edilecek sahalar ile ilgili tetkik sürelerinin tayini ile ilgili 

Operasyon Müdürü ile birlikte değerlendirmeyi gerçekleştirir. İş Geliştirme Müdürü talep 

değerlendirme aşamasında gerektiği hallerde kuruluşun başvurduğu faaliyet kapsamında 

atanmış uzmandan (tetkikçi/teknik uzman) görüş alır. 

 

4. TANIMLAR 

Kuruluş: GOLDCERT’ten hizmet talebinde bulunan kuruluş. Belgelendirme amacıyla yönetim 

sistemi tetkik edilen organizasyon-tüzel kişi-müşteri 

Tetkik Zamanı: Kuruluşun yönetim sistem tetkikinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

başvurunun alınıp değerlendirilmesinden, karar alınarak sertifika yayınlanmasına kadar geçen 

zaman. Tetkik zamanı tüm tetkik türleri için kuruluş yerinde fiziksel (on-site) ve masabaşında (off-

site) gerçekleştirilen tüm zamanı kapsamaktadır. Masabaşı (off-site) zamanı planlama, doküman 

gözden geçirme, kuruluş personeli ile iletişim ve rapor yazımında harcanan zamanı kapsar. 

Tetkik Süresi: Tetkik zamanının bir parçası olup, açılış toplantısından başlayıp kapanış toplantısına 

kadar geçen tetkik faaliyetlerinde geçen süre. (Açılış toplantısının yapılması, tetkik yaparken 

doküman incelemesi, tetkik süresince iletişim, rehberler ve gözlemcilerin görev, sorumluluklarının 

atanması, bilginin toplanması ve doğrulanması, tetkik bulgularının oluşturulması, tetkik 

sonuçlarının hazırlanması, kapanış toplantısının yapılması). Tetkik süresi hesaplanan tetkik 

zamanının %80’inden az olmamalıdır. Yolculuk (kuruluş yerine ve/veya sahalar arası harcanan 

yol süresi), öğle arası tetkik süresine dahil değildir. 
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Tetkik Günü:  Tetkik günü süresi 8 saattir ve ulaşım için harcanan zamanı ve ilgili ülke 

mevzuatında geçen öğle yemeği süresini içerebilir yada içermeyebilir.  

Etkin Çalışan Sayısı: Belgelendirme kapsamındaki her bir vardiyada yapılan çalışmaları 

gerçekleştiren tüm çalışanların sayısı. Aynı zamanda yarı zamanlı, geçici (örneğin taşeronlar) 

çalışanlar bu sayıya dahil edilmelidir. (Etkin çalışan sayısının hesaplaması için Md. 5.2.3’e bakınız) 

Kalıcı Saha: Kuruluşun sürekli olarak çalıştığı ve/veya hizmet sunduğu fiziksel ve sanal sahalar. 

Geçici Saha: Kuruluşun spesifik bir iş ve/veya hizmet sunduğu belirli bir süre sonunda bitecek ve 

kalıcı saha olması düşünülmeyen fiziksel ve sanal sahalar. 

Sanal Saha: Bir kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirdiği veya farklı fiziksel konumlardan kişilerin 

prosesleri yürütmesine olanak tanıyan çevrimiçi ortam kullanan bir hizmet sunduğu sanal konum. 

Sanal bir saha örneğin aynı intranet üzerinde çalışan farklı konumdaki kişiler tek bir sahada 

çalışan kişiler olarak değerlendirilir. 

Çoklu Alana Sahip Kuruluş: Tek bir yönetim sistemini tanımlı bir merkez tarafından belirli bir proses 

ve faaliyetleri planlayan ve kontrol eden ve kısmen yada tamamen bazı proses yada faaliyetleri 

kalıcı ve geçici sahalarda yürüten kuruluş. 

Merkez Fonksiyon: Yönetim sisteminin merkezden kontrolü için sorumlu birim. (Bu fonksiyon 

kuruluşun genel merkezi olmayabilir ve bu birim dış bir kuruluşa taşere edilemez. Bu birim tek bir 

yönetim sistemi tanımlama, kurma ve sürdürme ile ilgili organizasyonel yetkiye sahip olmalıdır. 

Merkez Fonksiyon tüm sahalardan gelen verilerin toplanması ve analiz edilmesinden sorumludur 

ve organizasyonel değişikliklerin başlatılması ile ilgili yetki ve yeteneğini göstermelidir. Bunlar 

aşağıdakilerdir ancak bunlarla sınırlı değildir: a) Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, 

b) Yönetimin Gözden Geçirmesi, c) Şikayetler, d) Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, e) İç 

tetkikin planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, f) Geçerli standart(lar) ile ilgili yasal 

gerekler. 

Alt Kapsam: Tek bir sahanın kapsamı (Bu kapsam kuruluşun uyguladığı yönetim sistem 

kapsamının tamamını içerebileceği gibi bir bölümünü de içerebilir). 
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5. UYGULAMA 
 
5.1 Talebin Alınması ve Değerlendirme 
5.1.1 Genel 
- İş geliştirme, fuar, reklam, tanıtım ve referans ile kuruluş talepleri firmamıza ulaşmaktadır. Bu 

talepler e-mail, faks, telefon, web yada yüzyüze görüşme şeklinde gerçekleşebilmektedir. Tüm 

Talepler Hizmet Talep Formu ile kayıt altına alınmaktadır. Talebin alınması sırasında kuruluş 

bilgilerinin ve faaliyet konularının teyidi için aşağıdaki evraklar da kuruluşlardan talep edilir. 

 Ticaret Sicil Gazetesi (Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Tasdiknamesi yada Vergi 

Levhası v.s. şahıs şirketleri için-Uygulanabilir olduğunda),                 

 Faaliyet Belgesi 

 Çalışan sayısını doğrulayıcı belgeler (Son ayın SGK bildirgesi + taşeron sözleşmeleri 

vb). Çalışan sayısı tespit edilirken tüm çalışanlar (taşeron, mevsimsel işçiler dahil) hesaba 

katılır.  

- Talepte bulunan kuruluşun farklı tüzel kişiliğe sahip tesisleri varsa ve bu tesisler için 

belgelendirme hizmet talebinde bulunuyorsa bu tesis/ler için ayrıca yukarıdaki gibi başvuru 

yapması gerekmektedir. 

- Gelen talepler İş Geliştirme Müdürü tarafından incelenir. Belgelendirmesi talep edilen kapsam 

ile ilgili, detaylı ve kesin bir kapsam tanımının yapılmış olup olmadığı doğrulanır ve hariç 

tutmaların / uygulanmayan standart maddelerinin belirlenmesi sağlanır. Kapsam tanımı yanlış 

anlamaya izin vermeyecek şekilde kesin olmalıdır. Kapsam tanımında; Faaliyetin tanımı (tasarım 

geliştirme, üretim, hizmet, satış, satış sonrası servis ve ürünlerle/hizmetlerle ilgili detaylar yer 

almalıdır. Kuruluş tarafından hizmet talep formunda bildirilen kapsam değerlendirilirken inşaat / 

gıda gibi alt iş kalemlerinin çok farklılık gösterdiği sektörlerde NACE sınıflandırmasında 

(Mesleklerin Gruplandırması Rehberi – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 4 digit olacak şekilde 

faaliyet kapsamının detaylandırılması (Örneğin, Gıda Üretimi gibi genel bir ifade kabul 

edilmemeli, Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı şeklinde detaylandırılması, İnşaat 

Taahüt İşleri gibi genel bir ifade kabul edilmemeli, Karayolları ve Otoyolların inşaatı şeklinde 

detaylandırılması) talep edilmelidir. Bu inceleme ile GOLDCERT’in gelen hizmet talebini 

gerçekleştirme yeterliliğine sahip olup olmadığı ve hizmet talebinde bulunan kuruluşun talebi ile 

ilgili hazırlıklarının yeterli olup olmadığı teyit edilir. Bu inceleme sırasında aşağıdaki hususlar 

dikkate alınır ve sonuçlar Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formuna 

kaydedilir: 
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 Belgelendirme standardı ve yetki kapsamı 

 Başvuru sahibi kuruluşun faaliyet alanı 

 Yer ve zaman – Tetkik Dili 

 Potansiyel bir tehditin olup olmadığı 

 Yönetim sistem hazırlıklarının tetkik için yeterli olup olmadığı 

- Talebin gözden geçirilmesi sonrası uygun bulunması durumunda Madde 5.2’ye uygun olarak 

işlemler yürütülür, uygun bulunmazsa teklif verilmez ve başvuru sahibi bu hususta bilgilendirilir. 

Teklif verilemeyen bu başvurular Teklif Sunulamayan Hizmet Talepleri klasörüne koyulur. 

5.1.2 Transfer Belgelendirme Talepleri 

- Transfer Belgelendirme talepleri GOLDCERT’e ulaştığında İş Geliştirme Müdürü Hizmet Talep 

Formuna ek olarak Sertifika Transfer Bilgi Formunun da kuruluş tarafından doldurulmasını ister. Bu 

formda belirtilen dokümanlar ve evraklar da istenir. 

- Transfer talebi İş Geliştirme Müdürü tarafından incelenir (gerektiğinde Operasyon Müdürü ile 

beraber) ve transfer öncesi gözden geçirme, değerlendirme ile ilgili sonuçlar Talep 

Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir.  

- Transfer belgelendirme öncesi yapılan değerlendirme de aşağıda belirtilen konular incelenir: 

 Transferi talep edilen sertifika faaliyet kapsamı GOLDCERT akreditasyon yetki kapsamında 

mı? 

 Transfer sebebi? 

 Transferi talep edilen sertifika, uluslararası kabul edilen (IAF yada bölgesel-MLA Seviye 3 

uygun olan durumlarda 4 ve 5) bir akreditasyon kurumundan akredite bir belgelendirme 

kuruluşu tarafından düzenlenmiş, geçerli bir sertifika mı? Askıda, iptal durumda olan yada 

sertifika durumunun doğrulanamadığı sertifikalar için uygulanamaz. 

 Transferi talep edilen sertifikayı düzenleyen Belgelendirme kuruluşu faaliyetlerine devam 

ediyor mu ve Belgelendirme kuruluşunun akreditasyon yetki kapsamı uygun mu? Sertifikayı 

düzenleyen belgelendirme kuruluşunun akreditasyon süresi geçmişse, akreditasyonu askıya 

alınmış yada iptal edilmişse veya ticari faaliyeti durmuşsa transfer uygulanamaz. 

 Önceki tetkik ve uygunsuzluk raporları (varsa kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme 

kuruluşu tarafından doğrulama kayıtları) kuruluş tarafından sunulabiliyor mu? Önceki tetkik 

raporları sunulamıyor ise transfer uygulanmaz. 

 Belgelendirme / Yeniden Belgelendirme karar tarihi süresi 12 ayı (365 / 730 günü) geçmiş 

mi? Gözetim tetkik tarihi geçmiş ise transfer uygulanmaz. 

 Alınan şikayetler ve şikayetler ile ilgili yürütülen faaliyetler 

 Yasal merciler ile herhangi bir anlaşmazlığın olup olmadığı 
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- Talebin gözden geçirilmesi sonrası uygun bulunmazsa teklif verilmez yada yeni belgelendirme 

başvurusu gibi ele alınır ve başvuru sahibi bu hususta bilgilendirilir. 

- Transfer başvurusu uygun bulunursa kuruluşa Madde 5.2’ye uygun olarak teklif sunulur. 

 

5.1.3 Ön Tetkik Talepleri 

- Kuruluştan Ön Tetkik Talebi gelmiş ise gelen talep değerlendirilerek uygun bulunması 

durumunda Madde 5.2’ye uygun olarak ayrıca ön tetkik teklifi gönderilir. Talebin uygun 

bulunmaması durumunda teklif verilmez ve başvuru sahibi bu hususta bilgilendirilir. 

 

5.1.4 Belgeli Kuruluşlardan Gelen Değişiklik Talepleri 

- Belgelendirilmiş kuruluşların yönetim sistemlerindeki önemli değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde 

GOLDCERT’e Sertifika Değişiklik Talep Formu ile bildirmeleri gerekir. Bu husus ile ilgili teklif 

aşamasında kuruluşlara Genel Hizmet Şartları ile bilgi verilmektedir.  

- Kuruluşlardan gelen değişiklik talebi ve kuruluşun revize ticari evrakları ve uygulamalar 

Operasyon Müdürü tarafından incelenir ve değişiklik tetkiki yapılıp yapılmayacağına karar verilir. 

- Aşağıdaki değişikliklerde saha incelemesi gereklidir. Bunlar: 

 Adres değişikliği 

 Kapsam genişletme veya daraltma (Kapsam Genişletme Tetkiki kuruluştan gelen talep 

üzerine gözetim tetkiki ile birleştirilebilir). 

 Kuruluşun başka şahıslara yada şirkete devri 

 Kilit personel değişikliği (Karar alma, yönetim, teknik kadro) 

 Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler 

- Aşağıdaki değişiklikler bir sonraki tetkikte doğrulanabilir. 

 Kuruluş ticari unvan veya statü değişikliği (Kilit personel değişikliği olmadığı durumda) 

- Değişiklik ile ilgili tetkik kararına varılırsa, Madde 5.2’ye uygun olarak değişiklik tetkik teklifi 

gönderilir.  

- Kapsam genişletme taleplerinde yetki kapsam uygunluğu, aynı belgelendirme talebinde 

olduğu gibi İş Geliştirme Müdürü tarafından değerlendirilir ve sonuçlar Talep 

Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir. Talebin gözden 

geçirilmesi sonrası uygun bulunması durumunda Madde 5.2’ye uygun olarak işlemler yürütülür, 

uygun bulunmazsa teklif verilmez ve başvuru sahibi kuruluş bu hususta bilgilendirilir. 
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5.1.5 Yeniden Belgelendirme Talepleri 

- Yeniden belgelendirme tetkikine girilebilecek son tetkik tarihinden en az 2 ay önce kuruluşlar ile 

irtibata geçilir. Kuruluşlar telefon, email yada faks yolu ile yeniden belgelendirme tetkiki 

konusunda bilgilendirilir.  

- Kuruluş yeniden belgelendirme talebinde bulunmaz ise sertifika geçerlilik süresi sonunda 

geçerliliğini kaybeder. Yeniden belgelendirme talebinde bulunur ise; kuruluş bilgileri 

güncellemesi Hizmet Talep Formu ile yapılır. Gelen talepler Madde 5.1.1’e uygun olarak gözden 

geçirilir.  

- Yeniden belgelendirmede 1. aşama tetkiki uygulanmaz. 2. Aşama tetkiki gibi süreç 

işlemektedir. Ancak yeniden belgelendirme öncesi kuruluş yönetim sistemi, yasal mevzuat 

ve/veya yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler incelenir ve varsa değişiklikler 1.aşama 

tetkik gerçekleştirilebilir.   

- Talebin gözden geçirilmesi sonrası uygun bulunması durumunda Madde 5.2’ye uygun olarak 

işlemler yürütülür, uygun bulunmazsa teklif verilmez ve başvuru sahibi bu hususta bilgilendirilir. 

- Sertifika geçerlilik tarihinden sonraki bir tarihte Yeniden Belgelendirme talep edilirse bu tetkik 

yeniden belgelendirme değil ilk belgelendirme olarak ele alınır.  

 

5.1.6 Gözetim Tetkik Talepleri 

- Gözetim tetkikine girilebilecek son tetkik tarihinden en az 1 ay önce kuruluşlar ile irtibata geçilir. 

Kuruluşlar telefon, email yada faks yolu ile gözetim tetkiki konusunda bilgilendirilir.  

- Kuruluş gözetim tetkiki talebinde bulunmaz ise gözetim tetkikine girilebilecek son tarihe uygun 

olarak askı/iptal süreci işletilir. Gözetim tetkik talebinde bulunur ise; kuruluş bilgileri güncellemesi 

Hizmet Talep Formu ile yapılır. Gelen talepler Madde 5.1.1’e uygun olarak gözden geçirilir.  

 

5.1.7 Geçiş Tetkikleri   

- Yönetim sistemi standartları revize edildiğinde ilgili akreditasyon rehberlerine göre belgeli 

kuruluşlar geçişlerini sağlamalıdır. Gözetim, yeniden belgelendirme yada doğrudan tetkik ile 

geçiş yapmak isteyen belgeli kuruluşlar için tetkik zamanı / süresi hesaplaması yeniden 

belgelendirme tetkik zamanı/süresi gibi 2/3 olarak uygulanır.  

- Gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinde geçiş yapılması durumunda geçiş ile ilgili 

ilave ücret alınmamaktadır. 

- Gözetim veya yeniden belgelendirme tetkikleri haricinde ayrı bir geçiş tetkiki gerçekleştirilmesi 

durumunda Madde 5.2’ye uygun olarak işlemler yürütülür. 
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5.2 Tekliflendirme ve Başvuru 

5.2.1 Genel 

- Kuruluşlardan gelen Hizmet Talep Formu ile gelen hizmet talepleri 5.1 Talebin Alınması ve 

Değerlendirme maddesine uygun olarak değerlendirildikten sonra Teklif Verilebilir şeklinde karar 

verilmesi durumunda kuruluşa teklif sunulabilmesi için tetkik zamanının / tetkik süresinin 

belirlenmesi gerekir.  

- Tetkik zamanı ve tetkik süresi ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki hususlar değerlendirilerek belirlenir: 

 - Kuruluşta Çoklu Alan olup, olmadığı, (varsa 5.2.2 maddesine uygun olarak örnekleme  

   yapılır) 

 - Çoklu alan örneklemesi sonrası merkez ve örnekleme yapılacak sahalardaki çalışan  

         sayılarına uygun olarak etkin çalışan sayısının hesaplanması, (etkin çalışan sayısının  

    hesaplanması 5.2.3 maddesine uygun olarak gerçekleştirilir) 

 - Etkin çalışan sayısının hesaplanması sonrası 5.2.4 maddesine uygun olarak tetkik  

   zamanının belirlenmesi, 

 - Kuruluşun uygulamış olduğu yönetim sistem şartları, kuruluşa ait saha bilgileri, kuruluşun  

   faaliyetleri gibi sebepler dolayısıyla tetkik zamanı üzerinden yapılması gereken indirim  

   veya arttırım varsa 5.2.5 maddesine uygun olarak indirim/arttırım oranlarının belirlenmesi, 

 - Kuruluşun Entegre Yönetim Sistem belgelendirme talebinin olması  durumunda  

   entegrasyon seviyesi ve entegre tetkik yapabilme kabiliyet yüzdesinin 5.2.6 maddesine  

   uygun olarak belirlenmesi 

 - Açılış toplantısından başlayıp, kapanış toplantısına kadar geçen tetkik faaliyetlerinde  

   geçen tetkik süresinin 5.2.7 maddesine uygun olarak belirlenmesi 

5.2.2 Çoklu Alan Örneklemesi 

- Çoklu alan bir kuruluşun birden fazla şube, ofis, şantiye sahası olması anlamına gelir. Tüm 

alanlar bir tüzel kişiliğe bağlı görünmese bile merkezle sözleşme yada yasal olarak ilişkilerinin 

olması ve ortak yönetim sistemine sahip olmaları çoklu alana girmektedir. Yani merkez ofisin 

açmış olduğu bir düzeltici faaliyeti diğer alanların kapatma zorunluluğu gibi. 

- Çoklu alan organizasyonları aşağıdaki gibi olabilir. Bunlar aynı yöntem ve prosedürlerle 

işlerini yürütmektedir. Bu durumlarda çoklu alanlar için örnekleme uygulanabilmektedir. 

 Franchise ilişkisi olan kuruluşlar 

 Bir üretim kuruluşunun birçok yerde satış ağının olması 

 Birçok şubesi olan hizmet kuruluşları 

 Birden çok tesisi olan kuruluşlar 
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- Kuruluş tarafından Goldcert’e iletilen Hizmet Talep Formuyla kuruluşun Merkez Dışında 

Tesislerinin (şube, şantiye, proje sahası, depo vb) olup olmadığı, varsa ilgili tesislere ait bilgiler 

alınır. 

- Merkez dışındaki tesisler ile ilgili kuruluşun çoklu alan örneklemesi yapılması talebinin olup 

olmadığı ve merkez dahil tüm tesislerde tek bir yönetim sisteminin kurulup kurulmadığı / 

uygulanıp uygulanmadığı bilgileri alınır. 

- Kuruluşun çoklu alan ile ilgili örnekleme yapılması talebi bulunmuyorsa ve/veya merkez dahil 

tüm tesislerde tek bir yönetim sistemi kurulmamış ve/veya uygulanmıyorsa, kuruluşa ait tüm 

tesislerin tetkiklerinin gerçekleştirileceği şeklinde tetkik zamanı hesaplaması gerçekleştirilir. 

- Kuruluş tüm alanlarda tek bir yönetim sisteminin kurulup uygulandığını gösterebilmelidir. Tüm 

alanlar için iç tetkik yapmalı ve merkezde tüm alanların faaliyetlerini kapsayan bir YGG 

düzenlemelidir. Herhangi bir organizasyonel değişikliği olduğunda tüm alanlar için sistem ve 

dokümantasyon değişiklikleri uygulaması, YGG, şikayetler, DF inceleme, iç tetkikler, yasal 

şartlar hakkında güncelleme yapma kabiliyetini ve yetkisini Goldcert’e göstermelidir. İç yada 

dış tetkiklerde ortaya çıkan uygunsuzluklardan diğer alanların etkilenip etkilenmeyeceği ve 

gerekli uygulamaların adapte edilip edilmediği kontrol edilmelidir. 

 

- Örnekleme yapılırken aşağıdaki faktörler dikkate alınır: 

 Sahanın önceki iç / dış tetkik sonuçları ile yönetimin gözden geçirmesi sonuçları 

 Şikayet kayıtları ve DF’lerin durumu 

 Saha boyutunda önemli değişiklikler 

 Vardiya ve çalışma yöntemlerinde değişiklikler 

 Tetkik edilen yönetim sistemi ve proseslerin karmaşıklığı 

 Önceki belgelendirme tetkikinden sonraki yapılan değişiklikler 

 Yönetim sisteminin olgunluğu ve organizasyondakilerin bilgi seviyesi 

 Çevresel konular ve çevre yönetim sistemi boyutları / etkileri 

 Kültür, dil yada mevzuattaki değişiklikler 

 Coğrafi dağılım 

 Sahanın kalıcı, geçici yada sanal olması 

- Her bir tetkikde ziyaret edilmesi gereken minimum saha sayısı aşağıdaki gibi belirlenir. 

 Belgelendirme Tetkiki için Tetkik edilecek Saha Sayısı: Toplam saha sayısının kare 

kökünün üst tam sayıya yuvarlanması 
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 Gözetim Tetkiki için Tetkik edilecek Saha Sayısı: Toplam saha sayısının kare kökünün 0.6 

ile çarpımı sonucu ortaya çıkan sayının üst tam sayıya yuvarlanması 

 Yeniden Belgelendirme Tetkiki için Tetkik edilecek Saha Sayısı: Toplam saha sayısının 

kare kökünün 0.8 ile çarpımı sonucu ortaya çıkan sayının üst tam sayıya yuvarlanması 

- Saha örneklemesinin boyutu ve sıklığı kuruluşun yönetim sistemi kapsamındaki proses ve 

faaliyetlerin GOLDCERT tarafından değerlendirilmesi için arttırılabilir. Bunlar aşağıdakilerdir 

ancak bunlarla sınırlı olmayabilir:  

 Sahanın boyutu ve çalışan sayısı 

 Yönetim sisteminin risk seviyesi ve kompleksliliği  

 İş uygulamalarındaki değişiklikler (Ör. Vardiyalı çalışma) 

 Proses-faaliyetlerdeki değişiklikler 

 Şikayet kayıtları, Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin durumu, 

 Çok uluslu durumlar 

 YGG ve iç tetkik sonuçları 

 

- Çoklu alanlardan tetkik için seçim yapılırken en az % 25’i rastgele seçilir. Rastgele seçimde 

MS Excel programından faydalanılarak, aşağıdaki sayı üret formülü ile bulunan sayılar 

rastgele seçimde kullanılır. Sahalar listelenir ve 1’den başlayarak numaralandırılır. 

=S_SAYI_ÜRET()*Rastgele Seçilecek Yerlerin Sayısı 

- Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formuna örnekleme yapılabilecek 

saha sayıları yazıldığında tetkik edilecek saha sayıları hesaplanmakta ve rastgele seçim 

sonuçları yukarıda verilen formüle göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yukarıdaki 

formüle göre otomatik olarak hesaplanan sayılar yukarı tam sayıya yuvarlanarak hangi 

sahalarda tetkik yapılacağı rastgele seçilir. 

- Geri kalanı ise belli bir zaman dilimi için olabildiğince nitelik farklılığı gösteren işletmeler 

arasından seçilmelidir. Örnekleme kayıtları ve gerekçeleri Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman 

ve Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir. 

- Kuruluşun şubeleri arasında hiyerarşi bir yapı varsa (genel merkez, ulusal ofis, bölgesel ofis, 

yerel şubeler gibi) her bir hiyerarşik yapı kendi içinde ayrı şekilde değerlendirilir.  Örnek: 1 

merkez ofisi: her tetkik döngüsünde ziyaret edilir / 4 ulusal ofis: örnek = 2: en az 1 rastgele / 27 

bölge müdürlüğü: örnek = 6: en az 2 rastgele / 1700 yerel şubesi: örnek = 42: en az 11 

rasgele) 

- Merkez, örneklemeye tabi olmayıp, tüm tetkik türlerinde tetkik edilir. 
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- Eğer birden çok tesiste farklı prosesler uygulanıyorsa her bir tesisteki prosesler ile ilgili 

incelemeler yerinde gerçekleştirilmelidir. 

- Tesislerde çok benzer faaliyetler gerçekleştiriliyorsa çoklu alan örneklemesine izin verilir. 

Aşağıdaki durumlarda çoklu alan örneklemesi yapılamaz: 

- Her bir sahada yönetim sisteminin kapsamındaki farklı faaliyet/proseslerin yürütülüyor 

olması. 

- Kuruluşun tüm sahaları tetkik edilmesini istemesi. 

- Sektörel bir uygulama ve yasal gereksinimin tüm sahaların tetkik edilmesini zorunlu 

kılıyorsa. 

- Örneklemede sınırlandırılabilecek hususlar aşağıda yer almaktadır: 

- Sektörel kapsam, proses-faaliyetler (Sektör ve faaliyetin kompleksitesi ve riskin yüksek 

olması) 

- Yerel faktörlerin değişiklikleri (Sözleşmesel yada yasal şartlar) 

- Sertifika üzerinde bulunmasa bile kuruluşun yönetim sistemi altında çalışan geçici 

sahalarının bulunması 

- Çoklu alan olması ve örnekleme yapılacak sahaların bulunması durumunda örnekleme 

yapılacak sahaların belirlenmesi sonrası ortaya çıkan çalışan sayısı etkin çalışan sayısının 

belirlenmesinde dikkate alınır. 

- Yeniden Belgelendirme, Gözetim gibi tüm tetkik türleri ile ilgili Hizmet Talep Formu ile 

kuruluştan güncel şekilde tüm bilgiler talep edilmekte ve değişen şartlara uygun olarak 

yukarıda belirtilen hususlar yeniden değerlendirilmektedir. 

 

5.2.3 Etkin Çalışan Sayısının Hesaplanması 

- Etkin çalışan sayısı belirlenirken yarı zamanlı ve yönetim sistem kapsamı ile ilgili kısmi iş yapan 

personel, tüm vardiyalar, yönetim ve tüm ofis personeli, tekrarlanan proseslerde görev yapan 

personel ve yüksek sayıda vasıfsız istihdam edilen personel çalışan sayısına dahil edilmelidir. 

- Vardiyalı Çalışanlar: Etkin bir tetkik yapılabilmesi için vardiyadaki çalışmalar ve çalışan sayıları 

dikkate alınır ve talep değerlendirme ile kayıt altına alınarak, teklifte kuruluşa bildirilir. 

- Tam zamanlı, yarı/kısmi zamanlı, taşeron gibi tüm çalışanların sayıları a) Yönetim, idari personel 

b) Benzer/tekrarlı işleri gerçekleştiren personel c) Geçici/vasıfsız personel şeklinde detaylı bir 

şekilde başvuru yapan kuruluştan alınmaktadır. 

- Yarı zamanlı ve yönetim sistem kapsamı ile ilgili kısmi iş yapan personelin çalışmaları ay 

içerisinde çalıştıkları saatin tam zamanlı çalışan personelin çalışma saatine göre oranlanarak 
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toplam çalışan sayısı içinde düzenleme yapılır. (Örnek: Günde 4 saat çalışan 30 yarı zamanlı 

personel, tam zamanlı 15 personele eşittir) 

- Kapsam dahilindeki benzer, tekrarlanan işleri gerçekleştiren personeller: Benzer faaliyet ve 

pozisyonlarda görev yapan personel sayısıdır. (Örnek: Temizlik, Güvenlik, Taşımacılıktaki Şoförler, 

Çağrı Merkezi çalışanları gibi) 

- Geçici, vasıfsız personeller: Belirli bir konuda tecrübe ve uzmanlık gereksinimi olmayan görevleri 

yerine getiren personel sayısıdır. 

- Örnekleme sonrası tetkik gerçekleştirilecek olan kuruluş merkez ve sahalarına ait toplam çalışan 

sayıları üzerinden aşağıda belirtilen yönteme uygun olarak etkin çalışan sayısı hesabı 

gerçekleştirilir ve sonuçlar Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Süresi Hesaplama Formu 

ile kayıt altına alınır. 

 

 

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi etkin çalışan sayısı hesaplaması 

Personel Görevleri 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  
Risk Kategorisi (MD-5)  

Yüksek Orta Düşük 

Yönetim, İdari Personel 
Toplam çalışan sayısının 

%100’ü 
Toplam çalışan sayısının 

%100’ü 
Toplam çalışan sayısının 

%100’ü 

Benzer, Tekrarlı İşleri 
Gerçekleştiren Personel 

Toplam çalışan sayısının 
%30’u 

Toplam çalışan sayısının 
%20’si 

Toplam çalışan sayısının 
%10’u 

Geçici, Vasıfsız Personel 
Toplam çalışan sayısının 

%30’u 
Toplam çalışan sayısının 

%20’si 
Toplam çalışan sayısının 

%10’u 

- Yukarıda belirtilen hesaplamaların yapılması sonrası sayının küsüratlı çıkması durumunda, üst 

tam sayıya yuvarlanır. 

 

- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi etkin çalışan sayısı hesaplaması 

Personel Görevleri 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  
Risk Kategorisi (MD-5)  

Yüksek Orta Düşük Limitli 

Yönetim, İdari Personel 
Toplam çalışan 
sayısının %100’ü 

Toplam çalışan 
sayısının %100’ü 

Toplam çalışan 
sayısının %100’ü 

Toplam çalışan 
sayısının %100’ü 

Benzer, Tekrarlı İşleri 
Gerçekleştiren Personel 

Toplam çalışan 
sayısının %30’u 

Toplam çalışan 
sayısının %20’si 

Toplam çalışan 
sayısının %10’u 

Toplam çalışan 
sayısının %10’u 

Geçici, Vasıfsız Personel 
Toplam çalışan 
sayısının %30’u 

Toplam çalışan 
sayısının %20’si 

Toplam çalışan 
sayısının %10’u 

Toplam çalışan 
sayısının %10’u 

- Yukarıda belirtilen hesaplamaların yapılması sonrası sayının küsüratlı çıkması durumunda, üst 

tam sayıya yuvarlanır. 
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Örnek: Toplam çalışan sayısı 35 olan (Yönetim, idari personel sayısı 10 / Benzer, tekrarlı işleri 

gerçekleştiren personel sayısı 25), havuz kimyasalları üretimi gerçekleştiren kuruluşun 

çalışanlarının dağılımı ve etkin çalışan sayısı hesabı şöyle olacaktır:  

     Yönetim, İdari Personel : 10 kişi (Yüksek risk kategorisi %100 alınacaktır =10 Kişi 

     Benzer, Tekrarlı İşleri Gerçekleştiren: 25 kişi (Yüksek risk kategorisi %30 alınacaktır = 7,5 = 8 Kişi 

     Toplam 18 Kişi  

Örnekte belirtilen kuruluşun Tetkik Zaman hesaplaması 18 kişi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

5.2.4 Tetkik Zamanının Belirlenmesi 

- Etkin çalışan sayısının hesaplanması sonrası hizmet sunulacak Standart, MD-5 Risk 

Grubu/Kategorisi ve Çalışan Sayısına uygun olarak İş Geliştirme Müdürü tarafından Tetkik Zamanı 

belirlenir. 

5.2.4.1 - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Tetkik Zamanının Belirlenmesi 

- ISO 9001:2015 belgelendirme tetkikleri için tetkik zamanının belirlenmesinde aşağıda bulunan 

Tablo 1 ve Tablo 2 kullanılır.  

- Kuruluşun faaliyet alanına göre Tablo 2’ye uygun olarak risk kategorisi belirlenir. Risk kategorisi 

belirlenmesi sonrası, hesaplanan etkin çalışan sayısı dikkate alınarak Tablo 1’e uygun                  

ISO 9001:2015 belgelendirme tetkik zamanı belirlenir.  

Tablo 1: ISO 9001:2015 Belgelendirme için Tetkik Zamanı Hesaplama Tablosu 

Çalışan Sayısı 

Aşama 1 ve 2 için 
toplam minimum 
adam gün sayısı 

Çalışan Sayısı 

Aşama 1 ve 2 için 
toplam minimum 
adam gün sayısı 

Y O D Y O D 

1-5 2 1.5 1.5 626-875 16 12 10 

6-10 2.5 2 2 876-1175 17 13 11 

11-15 3.5 2.5 2 1176-1550 18 14 12 

16-25 4 3 2.5 1551-2025 19 15 12 

26-45 5 4 3 2026-2675 21 16 13 

46-65 6,5 5 4 2676-3450 23 17 14 

66-85 8 6 4,5 3451-4350 24 18 15 

86-125 9 7 5.5 4351-5450 25 19 16 

126-175 11 8 6 5451-6800 26 20 17 

176-275 12 9 7 6801-8500 27 21 18 

276-425 14 10 8 8501-10700 28 22 19 

426-625 15 11 9 >10700 Aynı sistem ile  
Hesaplama devam eder 

Kısaltmalar: Y: Yüksek risk; O: Orta risk; D: Düşük risk  
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Tablo 2 - IAF MD-5 Tablo QMS 2’ye göre Kalite Yönetim Sistem Tetkik 
Planlanmasında Referans Alınacak Risk Kategorileri Listesi 

 

Risk kategorisi Kapsam- Faaliyet Alanı 

Yüksek 

Madencilik ve taşocağı işletmesi 
Gıda ürünleri, içecekler ve tütün 
Nükleer yakıt 
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler 
İlaç 
Uçak ve uzay araçları inşası, uzay araştırmaları 
Kompleks inşaat faaliyetleri 
Tıbbi ve sağlık hizmetleri 
Gemi inşası 
Elektrik temini 
Gaz temini 
Su temini 
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 
Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi 
Elektrikli teçhizat imalatı 
Kamu yönetimi 

Orta 

Deri ve deri ürünleri 
Ağaç ve ağaç ürünleri 
Matbaacılık (basımevleri) 
Kauçuk ve plastik ürünler 
Metal olmayan madeni ürünler 
Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb. 
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri 
Makine ve teçhizat 
Optik teçhizat imalatı 
Diğer ulaşım araçları   
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi 
Geri kazanım, geri dönüşüm 
Basit inşaat faaliyetleri 
Kişisel eşyaların onarımı, ev eşyalarının onarımı, motorlu taşıtların bakım onarımı 
Ulaştırma, depolama, iletişim 
Finansal aracılık, arsa ve emlakçılık, kiralama 
Bilgi teknolojisi 
Mühendislik hizmetleri 
Diğer Hizmetler (İstihdam faaliyetleri, güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, binalar ve çevre 
düzenlemesi faaliyetleri) 
Diğer Sosyal Hizmetler 

Düşük 

Tekstil ve tekstil ürünleri 
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri 
Yayıncılık faaliyetleri 
Toptan ve perakende ticaret (Kişisel eşyaların onarımı, ev eşyalarının onarımı, motorlu 
taşıtların bakım onarımı hariç) 
Oteller ve restoranlar 
Eğitim ve öğretim 
Diğer Hizmetler (Hukuki ve muhasebe faaliyetleri, idare merkezi, idari danışmanlık faaliyetleri, 
reklamcılık ve pazar araştırması, tercüme, büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek 
faaliyetleri) 
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Kalite Yönetim Sistemi Risk Kategorileri 

Yüksek Risk: Ürünün/hizmetin arızalanması yada hatanın ortaya çıkması ekonomik 

felakete yada hayati bir tehlikeye sebep olur. Yüksek riskli faaliyetler uzun tetkik süreleri 

gerektirir. 

Orta Risk: Ürün/hizmetin arızalanması yada hatanın ortaya çıkması yaralanmaya veya 

hastalığa sebep olur. 

Düşük Risk: Ürün/hizmetin arızalanmasının yada hatanın ortaya çıkmasının yaralanmaya 

veya hastalığa sebep olması muhtemel değildir. Düşük riskli faaliyetleri gerçekleştiren 

kuruluşlarda tetkik süresi kısalabilir. 

 

5.2.4.2 - ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Tetkik Zamanının Belirlenmesi 

- ISO 14001:2015 belgelendirme tetkikleri için tetkik zamanının belirlenmesinde aşağıda bulunan 

Tablo 3 ve Tablo 4 kullanılır.  

- Kuruluşun faaliyet alanına göre Tablo 4’e uygun olarak risk kategorisi belirlenir. Risk kategorisi 

belirlenmesi sonrası, hesaplanan etkin çalışan sayısı dikkate alınarak Tablo 3’e uygun            ISO 

14001:2015 belgelendirme tetkik zamanı belirlenir. 
 

Tablo 3: ISO 14001:2015 Belgelendirme için Tetkik Zamanı Hesaplama Tablosu 

Çalışan Sayısı 

Aşama 1 ve 2 için 
toplam minimum 
adam gün sayısı 

Çalışan Sayısı 

Aşama 1 ve 2 için 
toplam minimum 
adam gün sayısı 

Y O D L Y O D L 

1-5 3 2.5 2.5 2.5 626-875 17 13 10 6.5 

6-10 3.5 3 3 3 876-1175 19 15 11 7 

11-15 4.5 3.5 3 3 1176-1550 20 16 12 7.5 

16-25 5.5 4.5 3.5 3 1551-2025 21 17 12 8 

26-45 7 5.5 4 3 2026-2675 23 18 13 8.5 

46-65 8 6 4.5 3.5 2676-3450 25 19 14 9 

66-85 9 7 5 3.5 3451-4350 27 20 15 10 

86-125 11 8 5.5 4 4351-5450 28 21 16 11 

126-175 12 9 6 4.5 5451-6800 30 23 17 12 

176-275 13 10 7 5 6801-8500 32 25 19 13 

276-425 15 11 8 5.5 8501-10700 34 27 20 14 

426-625 16 12 9 6 >10700 Aynı sistem ile  
Hesaplama devam eder 

Kısaltmalar: Y: Yüksek risk; O: Orta risk; D: Düşük risk; L: Limitli risk 
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Tablo 4 - IAF MD-5 Tablo EMS 2’ye göre Çevre Yönetim Sistem Tetkik  
Planlanmasında Referans Alınacak Kompleksite - Risk Kategorileri Listesi 

Kompleksite 
Risk kategorisi 

Kapsam- Faaliyet Alanı 

Yüksek 

Madencilik ve taş ocağı işletmesi 
Petrol, doğal gaz çıkarma işlemleri 
Tekstil ve giyim ürünleri tabaklanması 
Kağıt üretiminde kağıt hamuru prosesi, kağıt geri dönüşüm prosesleri dahil  
Petrol rafinerisi 
Kimyasal ve ilaç sanayisi 
Birincil metal üretim tesisleri  
Seramik ve çimento dahil metal dışı malzeme işleme ve ürünler 
Kömür yakıtlı elektrik üretim tesisleri 
İnşaat işleri ve İnşaat yıkım işleri 
Tehlikeli ve tehlikesiz atık işleme tesisleri – yakma-imha vs. 
Atıksu ve fosseptik atık işleme   

Orta 

Balıkçılık, Çiftçilik, Ormancılık 
Terbiye/tabaklama işlemleri dışındaki tekstil üretimi 
Kereste imalatı, ağaç ve ağaç ürünlerinin işlenmesi/emprenyesi 
Kağıt üretimi ve baskı işleri – kağıt hamuru üretimi hariç 
Cam, kireç, kil vs. dahil metal dışı malzeme işleme ve ürünler 
Metalik Ürünler için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işleme - Birincil metal üretimi hariç 
Makine mühendisliği ürünleri için yüzey ve diğer kimyasal bazlı işleme 
Elektronik endüstrisi için elektrik devresi kartı üretimi 
Ulaştırma ekipmanları üretimi – karayolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu araçları 
Kömür dışı yakıtla çalışan elektrik üretimi ve dağıtımı 
Gaz üretimi, depolanması ve dağıtımı (Gaz çıkarılması Yüksek risk kategorisindedir) 
Su sondajı, arıtma ve dağıtma- akarsu yönetimi dahil (Ticari atıksu arıtma yüksek risk 
kategorisindedir) 
Fosil yakıt perakende ve toptan ticareti 
Gıda ve tütün işleme 
Hava, kara, deniz yolu ile taşımacılık ve dağıtım 
Ticari emlak acentesi, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizleme, kuru temizleme 
genel iş yönetimi hizmetlerinin parçası olarak  
Geri dönüşüm, kompostlaştırma, arazi doldurma, ıslahı- tehlikeli olmayan atıklar için 
Teknik test ve laboratuvarlar 
Hasta bakım yerleri, hastaneler, veteriner klinikleri 
Eğlence hizmetleri ve personel hizmetleri-  oteller ve restoranlar hariç 

Düşük 

Oteller, restoranlar 
Ahşap ve ahşap ürünleri- kereste üretimi, emprenye ve işleme hariç  
Kağıt ürünleri- baskı, kağıt hamuru ve kağıt üretimi hariç  
Kauçuk ve Plastik enjeksiyon, şekillendirme ve montaj – kimyanın bir bölümü olan kauçuk ve 
plastik hammadde üretimi hariç  
Sıcak şekillendirme, soğuk şekillendirme ve metal üretimi – Yüzey işleme ve diğer kimyasal 
bazlı işleme hariç 
Toptancılık ve perakendecilik 
Elektrikli ve elektronik ekipmanların montajı ve kurulumu – baskı devre kartı üretimi hariç 

Limitli, az 

Kurumsal faaliyetler ve yönetimi, Şirket merkezi ve holding şirketlerinin yönetimi  
Taşıma ve dağıtım yönetimi hizmetleri-  aktif bir filo yönetimi olmaksızın 
Telekomünikasyon  
Genel iş hizmetleri – emlak acenteleri, emlak yönetimi, endüstriyel temizlik, hijyenik temizlik, 
kuru temizleme hariç.  
Eğitim hizmetleri 

Özel Durumlar 

Nükleer  
Nükleer elektrik üretimi   
Büyük miktarlarda tehlikeli atık depolama 
Kamu yönetimi, Yerel yönetimler 
Çevreye duyarlı ürün ve hizmetleri olan kuruluşlar, finansal kurumlar 
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Çevre Yönetim Sistemi Kompleksite – Risk Kategorileri 

Yüksek: Doğası ve etkisi yüksek çevre boyutları (Genellikle, birçok çevre boyutuna önemli 

etkisi olan üretim ve işleme faaliyetleri) 

Orta: Doğası ve etkisi orta düzeyde çevre boyutları (Genellikle, bazı çevre boyutuna önemli 

etkisi olan üretim faaliyetleri) 

Düşük: Doğası ve etkisi düşük düzeyde çevre boyutları (Genellikle,  çevre boyutuna az 

önemli etkisi olan kurulum-montaj faaliyetleri çevresi olan kuruluşlar) 

Limitli: Doğası ve etkisi limitli düzeyde çevre boyutları (Genellikle,  Ofis türü çevresi olan 

kuruluşlar) 

Özel Durumlar: Tetkik planlama aşamasında ilave ve özel önem verilmesi gereken kuruluşlar 

 

5.2.5 Tetkik Zamanı İndirim – Arttırım (varsa) Sebepleri ve Oranlarının Belirlenmesi 

- Belirlenen tetkik zamanında kuruluşun kompleksite durumuna göre arttırım yada indirim 

sözkonusu olabilir.  

- Arttırım Sebepleri: 

 Birden fazla bina ya da işin yapıldığı yeri içeren karmaşık lojistik. Örneğin, ayrı bir Tasarım 

Merkezi tetkik edilmelidir. 

 Birden fazla dilde konuşan personel (birden fazla dilde konuşan (tercüman isteyen 

veya bağımsız çalışan) tercüman yada personel gerektiren) 

 Personel sayısı için çok geniş alan (Örnek: Orman) 

 Yüksek dereceli düzenleme (yasal) (örneğin, gıda, ilaç, havacılık endüstrisi, rafineri ve 

kimya endüstrisi, balıkçı gemileri, madencilik) 

 Sistemin, oldukça karmaşık prosesleri veya nispeten yüksek sayıdaki benzersiz 

faaliyetleri kapsaması 

 Yönetim sistemini belgelendirmeye tabi tutulan kalıcı sahaların/faaliyetlerin 

onaylanması için geçici sahaları ziyaret etmeyi gerektiren faaliyetler 

 Dış kaynaklı fonksiyon yada prosesler 

 Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek hassasiyeti               

(ISO 14001) 

 Dolaylı boyutlar tetkik süresinin uzatılmasını gerektirir. (ISO 14001) 

 Sektör için ek veya olağandışı çevresel boyutlar veya düzenlenmiş (yasal) şartlar           

(ISO 14001) 
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 Kazaların, muhtemel acil durumların ortaya çıkması veya ortaya çıkması muhtemel 

çevresel kazalar ve etkilerin riskleri, organizasyonun katkıda bulunduğu önceki çevresel 

sorunlar. (ISO 14001) 

 İlgili tarafların görüşleri (ISO 45001) 

 İş sektörü için ortalamadan yüksek kaza ve meslek hastalığı oranı (ISO 45001) 

 Eğer kamu üyeleri kuruluşun sahasında varsa (örnek: hastaneler, okullar, havaalanları, 

limanlar, tren istasyonları, toplu taşıma araçları) (ISO 45001) 

 Kuruluş, İSG ile ilgili yasal işlemle karşı karşıya ise (ilgili riskin şiddetine ve etkisine bağlı 

olarak) (ISO 45001) 

 Birçok (alt) yüklenici firmanın ve çalışanlarının karmaşıklığı veya İSG risklerinde artışa 

neden olan geçici varlığı (örn. rafinerilerin, kimyasal tesislerin, çelik üretim tesislerinin ve 

diğer büyük sanayi komplekslerinin periyodik olarak kapatılması veya revizyonu) (ISO 

45001) 

 Tehlikeli maddelerin, mevcut ulusal yönetmeliklere ve/veya risk değerlendirme 

raporlarına uygun olarak, büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda 

bulunduğu yerlerde (ISO 45001) 

 Diğer ülkelerde belgelendirme kapsamında sahası yer alan kuruluşlar, ana saha 

ülkesinden (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa) (ISO 45001) 

- İndirim Sebepleri: 

  Hariç tutulan maddeler (Tasarım v.s- ISO 9001) 

 Personel sayısı için çok küçük bir saha (yalnızca ofis kompleksi) 

 Yönetim sisteminin uzun süredir uygulanması 

 Yüksek seviye otomasyon bulunması 

 Kuruluş yönetim sistemi hakkında önbilgi sahibi olma (Başka standarda göre 

GOLDCERT’ten sertika alması) 

 Başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olması (Kuruluşun başka bir 

belgelendirme kuruluşu tarafından kısa bir süre önce belgelendirilmiş olması) 

 Personel, ofis dışında çalışan birkaç kişiyi içeriyorsa; şoförler, satış personeli vb. gibi 

alanlarda faaliyet gösteren ve kayıtların gözden geçirilmesi 

 Düşük riskli faaliyetler 
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- Hizmet talep eden kuruluşta yukarıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaç bulunması 

durumunda Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formunda belirtilen İndirim 

Kılavuzu ve Arttırım Kılavuzundaki oranlara uygun olarak tetkik zamanında indirim ve/veya 

arttırım gerçekleştirilir. Yapılan indirim ve/veya arttırım Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve 

Süresi Hesaplama Formu ile kayıt altına alınır.  

- Etkin çalışan sayısına uygun olarak hesaplanan tetkik zamanı üzerinden gerçekleştirilebilecek 

indirim oranı %30’u geçemez. 

- Tetkik zamanı hesaplamasında herhangi bir indirim/arttırım yapılması halinde indirim/arttırım 

oranı ve gerekçesi S-F.03 Teklif Formu ilgili bölümünde belirtilir. 

 

5.2.6 Entegre Yönetim Sistemi (varsa) Entegrasyon Seviyesi ve Entegre Tetkik Yapabilme  
  Kabiliyet Yüzdesinin Hesaplanması 

- Entegre Yönetim Sistemi, tek bir yönetim sisteminin birden çok yönetim sistemi standart 

gereklerinin kuruluş tarafından birden fazla amacın karşılanması için belli bir entegrasyon 

seviyesi ile işletilmesidir. Birleşik sistemden farkı; tek bir sistem dokümantasyonu, yönetim 

sistemi unsurları ve sorumluluklarıdır. 

- Entegre Yönetim Sistemi belgelendirmesi, iki veya daha fazla standardı içeren yönetim 

sistemlerini paralel olarak yürüten kuruluşlarda gerçekleştirilen eş zamanlı tetkiklerdir. 

- Entegre yönetim sistem belgelendirme başvurusu alınması durumunda başvuru yapan 

kuruluşun kurduğu yönetim sisteminin entegrasyon seviyesi ve entegre tetkik yapabilme 

kabiliyet yüzdesi hesaplanır. Hesaplamalar sonrası başvuruya konu olan yönetim sistem 

standartlarına göre ayrı ayrı hesaplanmış olan tetkik zamanlarının toplamı üzerinden     Tablo 

5 Entegre Yönetim Sistem Tetkik Zamanı İndirim Tablosuna uygun olarak maksimum %20 

indirim gerçekleştirilir. Tetkik zamanındaki indirim tüm yönetim sistemi standartlarının aynı 

anda tetkik edilmesi halinde uygulanır. 

- Yapılan tüm hesaplamalar Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formu 

ile kayıt altına alınır. 

- Entegrasyon seviyesi: Kuruluşun birden fazla yönetim sistemi standardı, organizasyonel 

performansın birden çok amacının gereklerini karşılamak için kullandığı tek bir yönetim 

sisteminin seviyesi. Entegrasyon 2 yada daha fazla tetkik kriteri/standardı ile ilişkili yönetim 

sisteminin dokümantasyon, uygun yönetim sistemi unsurları ve sorumlulukların entegrasyonu.  

- Entegrasyon seviyesi hesaplamasının gerçekleştirilebilmesi için başvuru aşamasında 

kuruluştan aşağıdaki bilgiler alınmaktadır. 
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- Entegrasyon seviyesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

 Yönetim sistem dokümantasyonunuz entegre olarak hazırlandı mı? 

 Çalışanlar entegre yönetim sistemi ile ilgili tetkik ekibinin sorularına yanıt verebilir mi? 

 Yönetimin gözden geçirmesi entegre olarak gerçekleştirildi mi? 

 İç tetkikler entegre olarak gerçekleştirildi mi? 

 Yönetim sistem politikaları entegre olarak hazırlandı mı? 

 Yönetim sistem hedefleri entegre hazırlandı ve takibi sağlanıyor mu? 

 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri entegre şekilde gerçekleştirilmekte mi? 

 Sistem süreçlerine entegre yaklaşım sağlanıyor mu? 

 İyileştirme mekanizmaları (düzeltici önleyici faaliyetler, ölçüm ve sürekli iyileştirme) 

entegre mi? 

 Yönetim desteği entegre olarak sağlanmakta ve sorumluluklar entegre olarak 

belirlenmiş mi? 

- Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formunda belirtilen Entegrasyon 

Kılavuzundaki oranlara uygun olarak Entegrasyon Seviyesi hesaplanır. 

- Entegre tetkik yapabilme kabiliyet yüzdesi: Kuruluş tarafından uygulanan entegre yönetim 

sistem standartlarına göre Goldcert tetkik ekibinin tetkik yapabilme kabiliyet yüzdesi 

aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve sonuç Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi 

Hesaplama Formu ile kayıt altına alınır. 

 

 
 

X1,2,3..n : Entegre tetkik yapabilecek tetkikçinin tetkik standart sayısı 

Y : Entegre tetkik standardı sayısı 

Z : Tetkikçi sayısı 

 

- Tetkik ekibi entegre tetkik kapsamındaki her belgelendirme planı ile ilgili her teknik alan için 

yetkinlik şartlarını karşılar. 

- Tetkik ekip liderinin tüm yönetim sistemleri için gerekli yetkinliğe sahip olmaması durumunda, 

takım üyeleri bireysel olarak her uygun standart için lider olarak atanır ve tetkik ekip liderinin 

yetkinlik alanı dışında kalan ilgili önerilerden sorumlulardır.  
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Tablo 5: Entegre Yönetim Sistem Tetkik Zamanı İndirim Tablosu 
 

 

 

 

Örnek: Toplam çalışan sayısı 35 olan (Yönetim, idari personel sayısı 10 / Benzer, tekrarlı işleri 

gerçekleştiren personel sayısı 25), havuz kimyasalları üretimi gerçekleştiren kuruluşun etkin çalışan 

sayısı hesaplaması sonrası etkin çalışan sayısı 18 kişi çıkacaktır. 

MD-5 Yüksek Risk kategorisine göre; ISO 9001:2015 standardında 4 Adam/gün, ISO 14001:2015 

standardında 5,5 Adam/gün Tetkik zamanı ayrı ayrı hesaplanır. 

Kuruluşun Entegrasyon Seviyesi: 70 

Entegre Tetkik Yapabilme Kabiliyet Yüzdesi: 100 olarak hesaplandığında Entegre Yönetim Sistem 

Tetkik Zamanı İndirim Tablosuna göre %15 indirim yapılabileceği şeklinde sonuç ortaya çıkar. 

Standartlara göre ayrı ayrı hesaplanan 4 A/G + 5,5 A/G toplanır = 9,5 A/G 

Toplam A/G hesabı üzerinden %15 indirim gerçekleştirilir = 8,08 A/G  

- Yapılan tüm hesaplamalar Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Hesaplama Formu ile 

kayıt altına alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

Entegre tetkik yapabilme kabiliyet yüzdesi 
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5.2.7 Tetkik Sürelerinin Belirlenmesi 

- Kuruluş şartlarına uygun olarak hesaplanan tetkik zamanı başvurunun alınıp 

değerlendirilmesinden, karar alınarak sertifika yayınlanması kadar geçen zamanı ifade 

etmektedir.  

- Bu hesaplanan tetkik zamanı tüm tetkik türleri için kuruluş yerinde fiziksel ve Goldcert 

masabaşında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda harcanan zamanı içerir. Masabaşı 

gerçekleştirilen çalışmalar; planlama, doküman gözden geçirme, kuruluş personeli ile iletişim, 

rapor yazımı, belgelendirme kararının verilmesi, sertifikanın yayınlanması çalışmalarıdır. 

- Tetkik süresi tetkik zamanının bir parçası olup, açılış toplantısından başlayıp, kapanış toplantısına 

kadar geçen tetkik faaliyetlerinde geçen süreyi ifade etmektedir. Bu faaliyetler; açılış 

toplantısının yapılması, tetkik yaparken doküman incelemesi, tetkik süresince iletişim, rehberler 

ve gözlemcilerin görev, sorumluluklarının atanması, bilginin toplanması ve doğrulanması, tetkik 

bulgularının oluşturulması, tetkik sonuçlarının hazırlanması, kapanış toplantısının yapılmasını 

kapsamaktadır.  

- Tetkik süresi, hesaplanan tetkik zamanının %80’inden az olmamalıdır. Yolculuk (kuruluş yerine 

ve/veya sahalar arası harcanan yol süresi), öğle arası tetkik süresine dahil değildir. 

- Goldcert tarafından gerçekleştirilecek olan masabaşı çalışmalar için hesaplanan tetkik zamanı 

üzerinden en fazla %20 oranında zaman ayrılabilir. Kalan en az %80’lik süre tetkik ekibi tarafından 

kuruluşun tetkiklerinin gerçekleştirilmesinde harcanmalıdır. 

- Tetkik süre hesaplaması tüm tetkik türleri için belirlenir ve Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve 

Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir. 

- ISO 9001:2015 belgelendirme tetkiklerinde 1.aşama tetkik süresi; Tablo 6: ISO 9001:2015 

Belgelendirmelerine İlişkin EA Kodlarına Göre Belirlenen Risk Gruplarında verilen risk faktörü 

sınıflandırma tablosuna göre kuruluş faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında 

ise kuruluş yerinde, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise kuruluş yeri ziyaretine gerek olmaksızın 

masabaşında yapılabileceği hususundan hareketle ihtiyaç duyulabilecek zaman dikkate 

alınarak belirlenmelidir.  

- ISO 14001:2015 belgelendirme tetkiklerinde 1.aşama tetkik süresi; Tablo 7: ISO 14001:2015 

Belgelendirmelerine İlişkin EA Kodlarına Göre Belirlenen Risk Gruplarında verilen risk faktörü 

sınıflandırma tablosuna göre kuruluş faaliyet kapsamı orta, yüksek ve en yüksek risk gruplarında 

ise kuruluş yerinde, düşük risk grubunda ise kuruluş yeri ziyaretine gerek olmaksızın masabaşında 

yapılabileceği hususundan hareketle ihtiyaç duyulabilecek zaman dikkate alınarak 

belirlenmelidir.  
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- Belgelendirme 1.aşama tetkik süresi, toplam belgelendirme tetkik süresinin %30’undan fazla 

olmamalıdır. 

- 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilecek olan gözetim tetkik süreleri belgelendirme tetkik süresinin 

1/3’ünden az olmamalıdır. Bu tetkik süreleri tespit edilirken ara dönemde kuruluşta meydana 

gelen değişiklikler dikkate alınmalıdır. Daha kısa periyotlarda (6 ay, 9 ay) gözetim tetkik süresi 

belirlenirse bu süreler yine yıllık orana dikkat edilerek hesaplanmalıdır. 

- Yeniden belgelendirme teklifleri verilirken kuruluşta meydana gelen değişiklikler dikkate alınır. 

Yeniden belgelendirme tetkik süresi için için öngörülen sürenin ilk belgelendirme süresinin 

2/3’ünden az olmaması beklenir. Bu sürenin belirlenmesinde kuruluşun geçmiş tetkiklerdeki 

sistem performansı dikkate alınmaktadır.  

- Çok sahalı kuruluşlarda tetkik süreleri belirlenirken ilgili saha bazındaki çalışan sayıları dikkate 

alınarak hesaplama yapılır ve saha bazında belirlenen süreler Talep Değerlendirme/Tetkik 

Zaman ve Süresi Hesaplama Formuna kaydedilir. 
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Tablo 6: ISO 9001:2015 Belgelendirmelerine İlişkin EA Kodlarına Göre Belirlenen Risk Grupları 

 
En Yüksek Risk 

EA Kodu Ekonomik Sektörün/Faaliyetin Tarifi 

11 Nükleer yakıt 

13 İlaç 

21 Uzay araştırmaları 

38 Sağlık ve sosyal işler 

Yüksek Risk 
2 Madencilik ve taşocağı işletmesi 

3 Gıda ürünleri, içecekler ve tütün 

5 Deri ve deri ürünleri 

9 Matbaacılık(basımevleri) şirketleri 

10 Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi 

12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler 

14 Kauçuk ve plastik ürünler 

15 Metal olmayan madeni ürünler 

18 Makine ve teçhizat 

19 Elektrikli ve optik teçhizat 

20 Gemi inşası 

22 Diğer ulaşım araçları 

24 Geri kazanım, geri dönüşüm 

25 Elektrik temini 

26 Gaz temini 

27 Su temini 

28 İnşaat 

33 Bilgi teknolojisi 

35 Diğer hizmetler 

37 Öğretim 

Orta Risk 
1 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 

4 Tekstil ve tekstil ürünleri 

6 Ağaç ve ağaç ürünleri 

7 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri 

8 Yayıncılık şirketleri 

16 Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb. 

17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri 

23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi 

30 Oteller ve restoranlar 

31 Ulaştırma, depolama ve İletişim 

34 Mühendislik hizmetleri 

36 Kamu yönetimi 

Düşük Risk 

29 
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev 
eşyalarının tamiri 

32 Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama 

39 Diğer sosyal hizmetler 
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Tablo 7: ISO 14001:2015 Belgelendirmelerine İlişkin EA Kodlarına Göre Belirlenen Risk Grupları 

En Yüksek Risk 

EA Kodu Ekonomik Sektörün/Faaliyetin Tarifi 

10 Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi 

11 Nükleer yakıt 

13 İlaç 

21 Uzay araştırmaları 

31 Ulaştırma, depolama ve İletişim 

38 Sağlık ve sosyal işler 

Yüksek Risk 
2 Madencilik ve taşocağı işletmesi 

3 Gıda ürünleri, içecekler ve tütün 

4 Tekstil ve tekstil ürünleri 

5 Deri ve deri ürünleri 

7 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri 

12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler 

14 Kauçuk ve plastik ürünler 

15 Metal olmayan madeni ürünler 

16 Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb. 

17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri 

18 Makine ve teçhizat 

19 Elektrikli ve optik teçhizat 

20 Gemi inşası 

22 Diğer ulaşım araçları 

24 Geri kazanım, geri dönüşüm 

25 Elektrik temini 

26 Gaz temini 

28 İnşaat 

35 Diğer hizmetler 

36 Kamu yönetimi 

39 Diğer sosyal hizmetler 

Orta Risk 
1 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 

6 Ağaç ve ağaç ürünleri 

9 Matbaacılık(basımevleri) şirketleri 

23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi 

27 Su temini 

29 
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev 

eşyalarının tamiri  

30 Oteller ve restoranlar 

34 Mühendislik hizmetleri 

Düşük Risk 
8 Yayıncılık şirketleri 

32 Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama 

33 Bilgi teknolojisi 

37 Öğretim 
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5.2.8 Hizmet Bedelleri ve Tekliflendirme 

Başvuru Ücreti: Başvuru dosyasının değerlendirilmesi amacıyla alınan ücrettir. Başvuru ücreti 500 

TL’dir.  

Tetkik Ücreti: Hesaplanan Tetkik Zamanı ile aşağıda belirtilen birim adam/gün ücreti çarpılarak 

belirlenir.  

Adam/Gün Ücreti; kuruluşa sunulan sistem belgelendirme hizmetlerinde 1 tetkikçinin 1 günlük 

hizmet ücretidir. Adam/gün ücreti 500 TL’dir. Hesaplanan adam/gün süresi 500 TL ile çarpılır.  

Tetkik Ücreti= Tetkik Adam/Gün Sayısı x 500 TL 

Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti: Kuruluş tarafından sertifika kullanımı karşılığı her yıl için alınan 

ücrettir. Yıllık sertifika kullanım ücreti 500 TL’dir. Aynı kuruluş birden fazla yönetim sisteminde 

belgelendirildiğinde ikinci sertifikanın kullanım ücreti olarak birim ücretin yarısı tahakkuk ettirilir. 

Ek Ücretler: Ulaşım, konaklama, iaşe giderleri ile ek sertifika talebi, ek bayrak talebi gibi 

durumlarda talep edilen ücretlerdir. Basılan sertifikanın aynısından veya farklı dillerde talep 

edilen her sertifika için 250 TL, ek masa bayrağı için 50 TL, ek gönder bayrağı için 75 TL ücret 

talep edilir. GOLDCERT, KDV’siz olarak her bir ücret kaleminden (+) (-) 200 TL ilave veya indirim 

hakkına sahiptir. 

 

- Tetkik türlerine göre aşağıdaki ücret kalemleri toplanarak teklif oluşturulmaktadır.  

TETKİK TÜRÜ 

ÜCRETLENDİRME ŞEKLİ 

Başvuru Ücreti Tetkik Ücreti 
Yıllık Sertifika 

Kullanım Ücreti 
Ek Ücretler 

Ön Tetkik  X  X 

Belgelendirme X X X X 

Yeniden Belgelendirme  X X X 

Transfer Belgelendirme X X X X 

Gözetim  X X X 

Takip  X/2  X 

Değişiklik  X Sertifika Bedeli X 

Kısa Süreli  X  X 
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- İş geliştirme tarafından teklif oluşturulur. Belgelendirme teklifleri 3 yıllık dönem için verilir. Bu 

teklifler kapsamında belgelendirme ve periyodik gözetim tetkikleri yer alır. Tüm teklifler ile 

beraber Genel Hizmet Şartları dokümanı da kuruluşa iletilir. Genel Hizmet Şartları ayrıca 

GOLDCERT web sitesinde yayınlanarak kuruluşların erişimine açık hale getirilmiştir. Genel Hizmet 

Şartları teklifin ayrılmaz bir parçasıdır ve Teklif onayı ile sözleşmeye dönüşen talep ile kuruluş 

GOLDCERT Genel Hizmet Şartlarını da kabul etmiş olur. 

- Belgelendirme 1.Aşama tetkiki sonucunda kuruluşun niteliklerinde değişiklikler olduğu tespit 

edilirse 2.Aşama tetkiki için gerekecek tetkik süresi değişebilir. Böyle bir durumda tetkik sürelerinin 

artması yada azalması sözkonusu olabileceğinden teklif revize edilebilir. Kuruluş, ilk verilen 

tekliften farklı bir ücret ödemek durumunda kalabilir. Kuruluşun zor durumda bırakılmaması ve 

anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla Teklif Formunda bu durumu ifade eden bir madde 

bulunmaktadır. 

- Teklif revizyonları Rev:0 ile başlar ve devam eder. 

- Teklif numaralandırması (Ref. no) aşağıdaki gibi yapılmaktadır. 

G-ST-yy-sss  (G: GOLDCERT, ST: Sistem Teklifi, yy: yılın son iki hanesi, sss: sıra no  001 ile başlar) 

Örneğin: G-ST-10-067 (2010 yılı 67. sistem teklifi) 

Ürün hizmetleri tekliflendirmesinde; 

G-TT-yy-sss (G: GOLDCERT, TT: Teknik Bölüm (Ürün Hizmetleri, Gözetim, Test vb) Teklifi, yy: yılın son 

iki hanesi, sss: sıra no  001 ile başlar) 

ST: Sistem Teklifi, TT: Ürün Hizmetleri,muayene,gözetim, CE, Test teklifleri, ET: Eğitim Teklifi 

- Tüm farklı teklif türlerinde aynı sıra numarası kullanılmaktadır. 

- Tekliflerin durumu ve bilgileri Teklif Takip Listesi ile takip edilmektedir. 

- Kuruluşlardan teklif teyitleri her zaman yazılı olarak alınır. Kuruluş yasal imza sahibi teklifleri 

onaylamalı ve kuruluş kaşesini vurmalıdır. 

- Teklif teyidinin alınması ile talep sözleşmeye dönüşür. Teklif ve Genel Hizmet Şartlarının kabulü 

GOLDCERT’e yapılan resmi başvurudur. 

- İş Geliştirme Müdürü sözleşmeye dönüşen talep için iş emir numarası atar. Bu iş emirleri İş Takip 

Listesi ile takip edilir ve Operasyona iletilir. 

- İş Emir Numarası aşağıdaki şekilde verilmektedir: 

S-YY-ssss / Tür     (S: Sistem iş emri , YY: Yılın son iki hanesi, ssss: Sıra numarası,  Tür: [B1: 1. Aşama, 

B2: 2. Aşama, ÖD: Ön Tetkik, G1: 1. Gözetim, G2: 2. Gözetim, YB1: 1. Yeniden Belgelendirme, TB: 

Transfer Belgelendirme, DD: Değişiklik-kapsam genişletme, adres v.s.]) 

Örneğin: S–10–0076/B2  ------ 2010 yılı 76. işin 2. aşaması için iş emri numarası 



 

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ S-P.04 

REV. NO 8 REV. TARİHİ 27.08.2018 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 

 

Sayfa 27/30 
 ELEKTRONİK NÜSHA, BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR 

 

- Takip tetkiklerinde hangi tetkik türü ile ilgili takip tetkiki yapılması gerekli ise ilgili tetkik türünün 

yukarıda belirtilen kısaltması iş emir numarasında kullanılır. 

- Başvurunun alınması ile dosya Operasyon bölümü ile mali işlemlerin takip edilmesi maksadıyla 

Muhasebe bölümüne iletilir. Bundan sonraki tetkik ve belgelendirme faaliyetleri Belgelendirme 

Prosedürüne göre yürütülür. 

- Kuruluş, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 1. aşama tetkiki kabul etmezse 

başvurusu / sözleşmesi iptal edilir. Başvurunun iptali kuruluşun talebi ile de yapılabilir.  

- Kuruluş öneri, talep, şikayet ve memnuniyetleri Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. 

 

5.2.9 Türkak Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) 

- TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS); uygunluk değerlendirme kuruluşlarından hizmet 

alan kuruluşlara verilen veya verilecek olan yönetim sistemi belgelendirmelerine ilişkin bazı 

kayıt ve bilgilerin (başvuru, karar/sertifika, kapsam, tetkik vb.) girildiği TÜRKAK hizmet 

platformudur. 

- TBDS bilgi girişleri Başvuru ve Tetkikler için Operasyon Personelleri tarafından yürütülür. 

- TBDS sistemi Türkak’ın ilgili rehber doküman ve bilgilendirme notlarına göre yürütülür. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR 

S-P.09   Geribesleme Prosedürü 

S-F.03   Teklif Formu 

S-D.01             Genel Hizmet Şartları 

S-D.08  Çevre Yeterlilik Analizi Rehberi 

S-F.02   Hizmet Talep Formu 

S-F.11   Sertifika Değişiklik Talep Formu 

S-F.26   Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman ve Süresi Süresi Hesaplama Formu 

S-F.50  Sertifika Transfer Bilgi Formu 

S-F.57  Teklif Takip Listesi 

S-F.58  İş Takip Listesi 

Mesleklerin Gruplandırması Rehberi (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 
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EK I – İş Geliştirme Proses Akışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piyasa ve Kuruluş 
Araştırması 

 
E-mail, Web,  

Ziyaret 

Üst Yönetim, İş Geliştirme Md. 

Tanıtım ve 
Pazarlama 

 

Üst Yönetim, İş Geliştirme Md. 

Kuruluş Talebi 
 

E-mail, Web,  
Ziyaret, Telefon, Faks Kuruluş 

Talebin 
Değerlendirilmesi 

İş Geliştirme Md. 

Uygun 

Uygun Değil 

Kuruluşa Bilgi ve Dosya Kapama 

 
Tekliflendirme 

 
İş Geliştirme Md. 

Teklif, Genel Hizmet Şartları, Teklif 

Takip Listesi, Kuruluş Evrakları 

Teklifin İncelenmesi 

Uygun 

Uygun Değil 

Teklif Teyidi ve 
Başvuru 

Kuruluş 

Kuruluş, İş Geliştirme Md. 
Teklif, Genel Hizmet 

Şartları 

Teklif Revizyonu 
 

Başvurunun 
Operasyona 

İletilmesi 
 

Talep Değerlendirme/Tetkik Zaman 

ve Süresi Hesaplama Formu 

Operasyon Md.,  
İş Geliştirme Md. 

Kuruluş Yönetim 
Sistemindeki 
Değişiklikler 

İş Emri Numarasının 
Verilmesi 

İş Takip Listesi İş Geliştirme Md. 

Hizmet Talep Formu, 
Sertifika Değişiklik 

Talep Formu 

Teklif, Genel Hizmet 
Şartları 

Kuruluş 

Talebin 
Değerlendirilmesi 

Tetkik 
Gerekli 

Tetkik Gerekli 
Değil 

Operasyon Md. Sertifika Değişiklik 
Talep Formu 

Belgelendirme 
Süreci 

Belgelendirme Ekibi Belgelendirme 
Prosedürü 
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Transfer Belgelendirme Başvuruları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 
Belgelendirme 

Başvurusu 
Kuruluş, İş Geliştirme Md. 

Hizmet Talep Formu, 
Sertifika Transfer Bilgi 

Formu 

Talebin 
Değerlendirilmesi Şartlar Yok 

İse 
Transfer Şartları 

Var 

Talep Değerlendirme/Tetkik 
Zaman ve Süresi Hesaplama 

Formu 

Başvurunun 
Operasyona 

İletilmesi 
 

Operasyon Md.,  
İş Geliştirme Md. 

İş Emri Numarasının 
Verilmesi 

 

İş Takip Listesi 
İş Geliştirme Md. 

Belgelendirme 
Süreci 

Belgelendirme Ekibi 
Belgelendirme 

Prosedürü 

İş Geliştirme Md. 

Sıfır Başvuru Olarak 
Ele Alınması 
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Yeniden Belgelendirme Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-----o----- 

3 yıllık Sertifika Süresi 
Dolacak Kuruluşlarla 

İrtibata Geçilmesi  

 

Hizmet Talep Formu 

İş Geliştirme Md. 

Yeniden 
Belgelendirme 
Tekliflendirmesi 

Teklif, Genel Hizmet 
Şartları 

Teklifin İncelenmesi 

Uygun 

Uygun Değil 

Teklif Teyidi ve 
Başvuru 

Teklif Revizyonu 

 

İş Geliştirme Md. 

Kuruluş 

Kuruluş 


