Belgelendirme Başvuru Formu
CERTIFER, yapılan başvuruyu; müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara
sahip bir geçmişi bulunması, CERTIFER’nin tarafsızlığını riske atacak unsurlara sahip olması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa
yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda kabul etmeyebilir. Bunun haricinde müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye
olmasına göre herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm başvurular değerlendirmeye alınır.
Başvuru Sahibi / Müşteri

Başvuru Tarihi

Kuruluş / Üretici

:

Adres (Merkez)

:

Şube Adres (varsa)

(Gerekirse ek liste şeklinde veriniz , şubesi olmayanlar için geçerli değildir)
:

Şube belgelendirmeye dahil edilecek mi?

Evet

Hayır

Şube sayısı

İlgili kişi

:

mail

:

Telefon

:

Fax

:

Vergi Daire

:

Vergi No

:

:

:

Belgelendirme Talebi

Başvuru Kapsamı
445-2011-EU ECM Recommendation on System of Certification for Entities in Charge of Maintenance
TS EN 50126-1 Demiryolu Uygulamaları - Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Bakım ve Güvenlik (RAMS) Belirleme ve Gösterme - Bölüm 1: Genel
RAMS İşlemi
TS EN 50126-2 Demiryolu Uygulamaları - Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Bakım ve Güvenlik (RAMS) Belirleme ve Gösterme - Bölüm 2:
Sistemlere Güvenilirlik Yaklaşımı
TS EN 50128 Demiryolu uygulamaları- Haberleşme, sinyalizasyon ve işlem sistemleri- Demiryolu kontrol ve koruma sistemleri için yazılım
TS EN 50129 Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - Sinyalizasyon için güvenlikle ilgili elektronik sistemler
Direktif:2008/57/EC
Başvuruya konu olan ürün için kullanılan uyumlaştırılmış standartlar veya teknik dokümanlar

Elinizdeki mevcut belgeler
EN ISO 9001

EN ISO 14001

TS 18001

DİĞER (Belirtiniz) ………………………………

Belgelendirme kuruluşu ve belgelerin son geçerlilik tarihini belirtiniz ;

Taşere edilen faaliyetler (Evet ise tanımlayınız)

Personel sayısı
İdari

:

Tasarım

:

Araştırma / Geliştirme

:

Üretim

:

Montaj

:

Kalite Kontrol

:
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Lütfen aşağıda belirtilen belgeleri bu forma ek olarak gönderiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ticari Sicil Gazetesi,
Faaliyet Belgesi,
İmza Sirküsü,
Vergi Levhası,
Ürün(ler)e ait Teknik Dosya ve Kalite El Kitabı,
İlgili ürün ve kalite belgeleri,
Lokasyon adres(ler)i ve temas kurulacak kişi(ler)i içeren taşeronların (harici laboratuvarlar vb) listesi,
Ürün transfer ise ek olarak
• Uygunluk Belgesi
• Önceki Tetkik Raporu
• Uygunsuzlukların kapatıldığına dair dokümanlar (uygunsuzluk mevcutsa)
• Belge Fesih Kararı
• Test Sonuçları (uygunluk değerlendirme ve otokontrol sonuçları)

Başvuru formunda yer alan bilgiler, CERTIFER tarafından 3. taraflara açılmaz. Bu yönde akreditasyon kuralları çerçevesinde gerekli erişim /
güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu form, teklif aşamasından belgelendirme hizmetinin sunumuna kadar gerekli bilgileri içermesi nedeniyle burada
yer alan bilgilerin güncel ve doğruluğunun sağlanması müşterinin sorumluluğundadır. Ayrıca, belgelendirme talebinde bulunan kuruluş, bu formu
doldurarak CERTIFER belgelendirme kurallarına uyacağını ve belgelendirilecek ürün ile ilgili gerekli bilgileri vereceğini taahhüt eder.Ürünle ilgili
testler yaptırılmış ise, testlerin yapıldığı laboratuar, sistem sahibinden bağımsız ve tarafsız bir laboratuar olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk
belgelendirme talebinde bulunan firmaya aittir.
Cevaplar için ayrılan boşluklar yeterli olmaması durumunda ilave doküman eklenebilir. Yukarıda yer alan soruların tamamını cevaplandırdıktan
sonra Ercan.YILDIRIM@certifer.eu e-posta adresine veya aşağıda belirtilen faks numarasına gönderiniz yada kargo-posta yolu ile veya elden
teslim ediniz.
Formu Dolduran (İsim soyisim / Kaşe / İmza / Tarih)
Başvurunun Gözden Geçirilmesi (CERTIFER Tarafından doldurulacaktır)
CERTIFER , 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
Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunu, elde edilen bilgilerin
gözden geçirildiğini belirtir.

Evet

Hayır

İlgili standardlar veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil, CERTIFER 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 ,değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olduğunu, elde edilen bilgilerin
gözden geçirildiğini belirtir.
CERTIFER, Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına almak
için, elde edilen bilgilerin gözden geçirildiğini belirtir.
Teklif vermek için ;
Uygundur

Onay
Teknik Müdür

Uygun değildir
Değerlendirme Tarihi
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