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Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) ve Bakım Fonksiyonları (ECMF) Sertifika 

BAŞVURU FORMU 

Bakımdan sorumlu kuruluşun (ECM) bakım sisteminin ve bakım fonksiyonlarının (ECMF);  

Avrupa Birliği içerisinde bakım sisteminin (AB) 
2016/798 sayılı Yönerge ve AB Düzenlemesi (AB) 2019 
/ 779'a uygun olarak kabul edildiğini onaylayan 
sertifika başvurusu 

COTIF Ek G (ATMF Tek Tip Kurallar) ve ATMF Tek Tip 
Kuralları EK A’ya uygun olarak kabul edildiğini 
onaylayan sertifika başvurusu 

1. BELGELENDİRME KURULUŞU İLETİŞİM BİLGİLERİ 

1.1 Sertifikasyon kuruluşunun adı CERTIFER DEMİRYOLLARI DEN. VE SER. HİZ. A.Ş. 

1.2 Sertifikasyon kuruluşu referans numarası TR/30/0121/0001 

1.3 Tam posta adresi 
(sokak, posta kodu, şehir, ülke) 

Ümit Mah. 2539 Sok. No:33 Çankaya/ANKARA 

  

2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ 

2.1 Yasal Ünvan  

2.2 Tam posta adresi (sokak, posta 
kodu, şehir, ülke) 

 

  

2.3 Telefon numarası    2.4 Faks no.  

2.5 E- posta adresi  2.6 Web sitesi  

2.7 Sicil no.  2.8 Vergi no.  

2.9 Diğer bilgiler  

3. İLGİLİ KİŞİ BİLGİSİ 

3.1 Ad, Soyadı  

3.2 Tam posta adresi (sokak, posta 
kodu, şehir, ülke) 

 

  

3.3 Telefon numarası  3.4 Faks no.  

3.5 E- posta adresi  

4. BAŞVURU DETAYLARI 

4.1 Başvuru sebebi: 

4.2 Yeni sertifika  4.3 Güncellenmiş / Değiştirilmiş sertifika  4.4 Yenilenen sertifika  

5. İŞLETME DETAYLARI 

5.1 Kuruluş tipi:  

5.1.1 Demiryolu işletmecisi(RU)   5.1.2 Altyapı yöneticisi(IM)  5.1.3 Zilyed(Keeper)                                
5.1.4 Bakım tedarikçisi                   5.1.5 İmalatçı                          5.1.6 Diğer(belirtiniz:__________)         

 

5.2 ECM aktivitelerinin kapsamı: 

5.2.1 Yük vagonu                             5.2.2 Lokomotif                      5.2.3 Çoklu üniteler                                 
5.2.4 Yolcu vagonu                          5.2.5 Yüksek hızlı tren           5.2.6 Hat bakım araçları(OTM)                
5.2.7 Diğer (Belirtiniz): 
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5.3 Tehlikeli madde taşımacılığı kapsam dahilinde mi?   EVET  HAYIR  

 

ECM bakım fonksiyonları; 
kendisi kısmen dış 

kaynaklı 
tamamen dış    

kaynaklı 
5.4 Bakım geliştirme    
5.5 Filo bakım yönetimi    
5.6 Bakım temini    

5.7 Bakım yapılacak demiryolu aracı sayısı ve tipi: ___________ 

5.8 Bakım fonksiyonları içerisindeki personel sayısı: ___________ 

5.9 Dahili bakım atölyeleri sayısı: ______ 

5.10 Harici bakım atölyeleri sayısı: ______ 

5.11 Bakım atölyeleri Dış mekan (mobil servis) faaliyetleri yapılıyor mu? EVET   HAYIR  

 

6. TESLİM EDİLECEK DOKÜMANLAR 

6.1 Bakım sistemi dokümantasyonu  

6.2 Diğer      Belirtiniz:  

6.3 ISO 9001 sertifikası bakım fonksiyonlarını kapsamaktadır:     EVET                 HAYIR        KISMEN  

 

 

İMZALAR 

Başvuru sahibi;  İsim, Soyisim 

  

Tarih  İmza 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Sertifikasyon Kuruluşunun;   Adı 

 CERTIFER DEMİRYOLLARI DEN. VE SER. HİZ. A.Ş. 

  Başvurunun teslim alındığı tarih 

   

Tarih  İmza 
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Başvuru sahibi, yukarıdaki imzası ile bir sertifikasyon hizmeti talep ederek aşağıda belirtilen hususları 
taahhüt eder; 

 Başvuru Sahibi, CERTIFER TÜRKİYE tarafından iletildiğinde belgelendirme şartlarında yapılan 
değişikliklerin uygulanmasından sorumludur. Böyle bir değişiklik olduğunda, konuyla ilgili olarak 
Başvuru Sahibinin başvuru formunda belirttiği tebligat adresine ve e-posta ile bir bilgilendirme 
gönderilecektir. 

 Başvuru Sahibi belgelendirmede esas alınan standardın şartlarını her zaman karşılamayı taahhüt eder. 
Belgelendirmenin devam eden üretime uygulanması durumunda belgelendirilmiş olan ürünün ürün 
şartlarını karşılamaktan sorumludur. 

 Başvuru Sahibi, denetim esnasında CERTIFER TÜRKİYE’ye, kendisine veya taşeronuna ait her türlü 
bilgiye ve kayda; tesis, üretim alanı, depolar, ürün işleme tesisleri, işçi barınakları, ilgili ekipman gibi 
tüm tesislere ve kişilere sınırsız, tam erişim yetkisi vermekten sorumludur. 

 Başvuru Sahibi kendisine akseden şikayetlerle ilgili çalışmalar yapmaktan, şikayetlerin kayıtlarını 
dokümante etmekten, bu şikayetlere ve belgelendirme şartlarına uygunluğu etkileyecek, ürünlerde 
tespit edilen kusurlara karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmekten ve gerçekleştirdiği faaliyetleri 
dokümante etmekten ve bunlara ait kayıtları ve bilgileri CERTIFER TÜRKİYE denetiminde hazır 
bulundurmaktan sorumludur. 

 Başvuru Sahibi gerektiğinde, CERTIFER TÜRKİYE yetkilisi/kontrolörü ile birlikte veya münferiden 
CERTIFER TÜRKİYE, Akreditasyon Kurumları (Örn: TÜRKAK) gözlemcilerinin katılımına izin verir. 

 Başvuru Sahibi belgelendirme kapsamına uygun olarak belgelendirme ile ilgili taleplerde bulunabilirler. 
 Başvuru Sahibinin, belgelendirme şartlarına kendi uyum kabiliyetini etkileyebilecek aşağıdaki 

değişiklikler (örn: Yasal, ticari, kuruluş statüsü veya sahiplik; organizasyon ve yönetim (örnek olarak 
kilit yöneticiler, karar vericiler veya teknik kadro); ürün veya üretim yönteminde değişiklikler, iletişim 
adresi ve üretim yerleri, kalite yönetim sistemindeki büyük değişiklikler) hakkında CERTIFER TÜRKİYE’yi 
gecikmeksizin bilgilendirmekten sorumludur. 

 Başvuru Sahibi, ürün belgelendirmesini / sertifikayı CERTIFER TÜRKİYE’nin adını lekeleyecek şekilde 
kullanamaz ve ürün belgelendirmesi / sertifika ile ilgili olarak CERTIFER TÜRKİYE’nin yanıltıcı ve yetkisiz 
olarak kabul edebileceği herhangi bir açıklama yapmamaktan sorumludur. 

 Başvuru Sahibi, sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılmasıyla birlikte 
belgelendirmeye herhangi bir atıf içeren tüm reklam unsurlarının kullanımına son vermekten, 
sertifkayı iade etmekten ve gerekli olan diğer önlemleri almaktan sorumludur. 

 Başvuru Sahibi, belgelendirme dokümanlarını ve sertifikayı üçüncü taraflara temin etmesi halinde, 

dokümanların bütünlük içerisinde çoğaltılmasından sorumludur. 
 

Yer:  

Tarih:  

Başvuru Sahibi (Kuruluş):  

İsim Soyisim (Yetkili):  

İmza/Kaşe:  
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Başvurunun Gözden Geçirilmesi   (CERTIFER TÜRKİYE tarafından doldurulacaktır) 
 

☐  CERTIFER Türkiye , talep edilen hizmet kapsamında yeterlidir. 

☐   Konu ile ilgili deneyimimiz bulunmamaktadır. 

               ☐ Yapılan işlerle ilgili benzerlik bulunmaktadır. (Aynı tip ürün / hizmet) 

               ☐ Yapılan işlerle ilgili benzerlik bulunmamaktadır. (Farklı tip ürün / hizmet) 
 

Değerlendirme Konuları Evet Hayır 

Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, 
belgelendirme prosesinin 
gerçekleştirilmesi için yeterli 
olduğunu, elde edilen bilgilerin 
gözden geçirildiğini belirtir. 

  

İlgili standartlar veya diğer 
normatif dokümanlarla ilgili 
mutabakat dahil, CERTIFER Türkiye 
ve müşteri arasındaki bilinen her 
türlü anlayış farkının 
çözümlendiğini ve elde edilen 
bilgilerin gözden geçirildiğini 
belirtir. 

  

İstenen belgelendirme kapsamının 
tanımlandığını elde edilen bilgilerin 
gözden geçirildiğini belirtir. 

  

CERTIFER Türkiye, değerlendirme 
faaliyetlerinin tamamının 
gerçekleştirilmesi için araçların 
mevcut olduğunu, elde edilen 
bilgilerin gözden geçirildiğini 
belirtir. 

  

CERTIFER Türkiye, Belgelendirme 
faaliyetini gerçekleştirmek için 
gerekli yeterlilik ve imkana sahip 
olduğunu güvence altına almak 
için, elde edilen bilgilerin gözden 
geçirildiğini belirtir. 

  

   
 
Teklif vermek için; 

           ☐ Uygundur  

           ☐ Uygun değildir 
 
Değerledirme Tarihi:  
 
                        Onay 
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