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SİSTEM BELGELENDİRME HİZMETLERİ



Sistem Belgelendirme Hizmetleri



Türk Loydu’nun temelleri; 1962 yılında Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinde teknik ilerlemenin 
uygulanması misyonu ile, ülkemizin en önemli kuruluşları tarafından atıldı. TMMOB Gemi Mühendisleri 
Odası tarafından, ‘Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’, ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’, ‘Deniz Ticaret Odası’, ‘İstanbul Sanayi Odası’, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’, 
‘Armatörler Birliği’, ‘Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’, gibi birçok değerli paydaşın katılımı ile kurulan Türk 
Loydu; bugün ‘Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme’ faaliyetlerinde global alanda hizmet veren uluslar-
arası tanınırlığa sahip bir kuruluştur. Türk Loydu, deniz ve endüstri sektörlerinde dünyadaki gelişmeleri, 
kural ve standartların oluşturulma aşamalarından itibaren takip ederek ve paydaş sektörlerini sürekli bilgilen-
direrek, sektördeki geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol almaktadır.

Ortak Hedefimiz
Ortak Geleceğimiz



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
ISO 9001, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen bir standarttır. Kalite yönetim sistemi, bir kuru-
luşun müşterilerinin ve faaliyetlerinden etkilenen diğer paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayabi-
leceğini tanımlamanın yöntemlerinden biridir.

ISO 9001 standardı, güçlü bir müşteri odaklılık, üst yönetimin motivasyonu ve katılımı, süreç yaklaşımı ve 
sürekli iyileştirme gibi bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanır.

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar 

Belgelendirme kuruluşlarının, ISO 17021-3 standardına göre belgelendirilecek kuruluşun faaliyet 
kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 9001 standardında akredite edilmiş 
olmaları gerekmektedir.

Türk Loydu’nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan ISO/IEC 17021-1 standardına göre AB-0001-YS no ile ilk akredite edilen kuruluştur.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Gelişimi hedefleyen tüm kuruluşlar

• Yasal mevzuat gereği belgelendirmenin 
zorunlu 
olduğu alanlarda faaliyet yürüten kuruluşlar

• “T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Lisans Yönetmeliği” kapsamında lisans 
alan kuruluşlar

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nde faaliyet 
yürüten kuruluşlar

• Tersane İşletme İzin Yönetmeliği kapsamındaki 
kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Sürdürülebilir kalite güvencesini sağlanması

• Müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması

• Verimliliği ve etkinliği artırarak maliyetlerin 
düşürülebilmesi

• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanması

• Rekabetçi yapı ile yeni ve küresel pazarlara 
açılım imkanı

• Yönetim sürecine tüm paydaşları katması

• Diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olup, ana 
çatı niteliğinde olması





AS/EN 9100  Havacılık, Uzay,
Savunma Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Güvenli ve güvenilir ürünler/hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için havacılık, uzay ve 
savunma kuruluşları, müşteri taleplerini karşılamalı, yasal gereksinimleri sağlamalı ve bu süreçleri sürekli 
iyileştirmelidir. Endüstrinin küreselleşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bölgesel, ulusal ve uluslar-
arası ihtiyaç ve beklentilerin çeşitliliği bu hedefi karmaşıklaştırmıştır. Kuruluşlar, dünyanın her yerinde ve 
tedarik zincirinin tüm düzeylerinde dış tedarikçilerden ürün ve hizmet satın alma zorluğuyla karşı 
karşıyadır. Dış tedarikçiler, değişen kalite gereksinimleri ve beklentileri olan birden çok müşteriye ürün ve 
hizmet sunma konusunda zorluk yaşarlar.

Amerika, Asya/Pasifik ve Avrupa'daki havacılık, uzay ve savunma şirketlerinden temsilcilerle birlikte 
Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) kurulmuş ve beklentiler standardize edilerek kuru-
luşların belgelendirilmesi sağlanmaktadır.

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar

Belgelendirme kuruluşları ISO IEC 17021-1 standardına göre akredite olmaları ve Uluslararası Havacılık ve 
Uzay Kalite Grubu (IAQG) - Online Havacılık Tedarikçi Bilgi Sistemi (OASIS)’ne üye olmaları gerekmektedir.

Türk Loydu’nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu 
(IAQG) - Online Havacılık Tedarikçi Bilgi Sistemi (OASIS)’e kayıtlıdır ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından ISO IEC 17021-1 standardına göre AB-001-YS no ile akredite belgelendirme kuruluşudur.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Havacılık, uzay ve savunma sanayine ürün ve 
hizmet sağlayan kuruluşlar
• Kalite yönetim sistemini anlamak, geliştirmek ve 
uygulamak isteyen kuruluşlar
• Kalite yönetim sistemini tetkik etmek isteyen 
kuruluşlar
• Müşteri memnuniyetini artırmak isteyen kuruluşlar
• Dış tedarik sürecinde gelişim göstermek isteyen 
kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Tercih edilebilir kuruluş olmak
• Ürün ve hizmetlerde hataları en aza indirmiş 
olmak
• Kalite, maliyet ve teslimat performansını 
iyileştirmek
• Gelişmiş ölçüm ve üretim kabiliyetine sahip 
olmak
• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Uluslararası iş fırsatlarını yakalamak



ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Enerji Yönetimi; üretim miktarından, ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan feda-
karlık etmeksizin enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir 
çalışmadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha 
sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.

ISO 50001 enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistem-
leri ve prosedürleri belirleyerek bir yönetim sistematiği kurulmasına yardımcı olur.

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar 

Belgelendirme kuruluşlarının, ISO/IEC 17021-1 ve ISO 50003 standartlarına göre belgelendirilecek kuru-
luşun faaliyet kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 50001 standardına göre 
akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan ISO/IEC 17021-1 standardına göre AB-0001-YS no ile ilk akredite edilen kuruluştur.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Coğrafi, kültürel ve sosyal koşullara bakıl-
maksızın, her tür ve büyüklükteki kuruluşlar
• Endüstriyel işletmelerde verimlilik artırıcı projel-
erin desteklenmesi kapsamında başvuruda 
bulunan kuruluşlar
• Sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen 
kuruluşlar
• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 
içerisinde detaylandırılan organizasyonlar 
• Verimlilik artırıcı projeler (VAP) de yer alacak 
kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Sürdürülebilir ve yaşanılabilir çevreye katkıda 
bulunmak
• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine 
getirilmesi
• Doğal kaynakların  kullanımında tasarruf
• Enerji kullanımında tasarruf
• Rekabet gücünü güçlendirir ve enerji fiyat-
larındaki dalgalanma ve enerji mevcudiyeti 
açısından zayıf yönlerin azaltılması
• Enerji konusunda bilinç ve taahhüt yaratılması 
(tüketim, kullanım, verimlilik, yenilenebilir 
kaynaklar)
• Geçmiş dönem performansı ile kıyaslama 
imkanı
• Sera gazı emisyonlarında azaltım
• Çevre bilinciyle kurum imajına katkı
• Çevreye duyarlı bir kuruluş olarak müşteri 
beklentilerinin karşılanması



ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Her tür kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikaları ve hedefleri ile uyumlu olarak İSG risklerini kontrol 
etmek suretiyle iyi düzeyde İSG performansına sahip olmak ve bunu göstermek konusuyla gittikçe daha 
fazla ilgilenmektedir. Kuruluşlar bunu, gittikçe daha sıkı hale gelen yasal mevzuat, ekonomik politikaların 
gelişmesi ve iyi İSG uygulamalarını teşvik eden diğer tedbirler bağlamında ve İSG konularıyla ilgilenen 
tarafların ifade ettiği artan endişeler karşısında yapmaktadır. ISO 45001 bu ihtiyaçları karşılamak üzere 
oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır.

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar

Belgelendirme kuruluşlarının, ISO/IEC 17021-1 standardına göre belgelendirilecek kuruluşun faaliyet 
kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 45001 standardına göre akredite edilmiş 
olmaları gerekmektedir.

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan ISO/IEC 17021-1 standardına göre AB-0001-YS no ile ilk akredite edilen kuruluştur.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Her türde, ölçekte ve sektördeki kuruluşlar

• Yasal mevzuat gereği belgelendirmenin zorunlu 

olduğu alanlarda faaliyet yürüten kuruluşlar

• “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında 

Yönetmelik” kapsamındaki kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Toplumda ve kuruluşta iş güvenliği bilincinin 
oluşması
• Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının sağlanması
• Çalışanların maruz kalabilecekleri risklerin 
azaltılması
• İş verimliliğinin ve çalışanların performansının 
artırılması
• Diğer kuruluşlar ya da müşterilere karşı 
duyarlı ve sorumlu bir kurum imajı oluşturması
• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılan-
ması, bu sayede yasal yaptırımlarla (cezalar) 
karşılaşılmaması
• Acil durumlara hazırlıklı olunması



ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS), bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir. Bilgi güvenliği yönetim 
sistemi standardı, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrol-
lerini sağlamak için tasarlanmış bir standarttır.

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar 

Belgelendirme kuruluşlarının, ISO/IEC 17021-1 
ve ISO/IEC ISO  27006 standartlarına göre, 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan ISO 27001 standardında akredite edilm-
iş olmaları gerekmektedir.

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belge-
lendirmesi kapsamında Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO/IEC 17021-1 
standardına göre AB-0001-YS no ile ilk 
akredite edilen kuruluştur.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Üretimden hizmete, kamudan özel sektöre tüm kuruluşlar
• Finans, sağlık, kamu, enerji, ithalat, ihracat ve bilgi teknolojileri gibi, bilgi güvenliği yönetim sistemi-
nin gereklilik olduğu sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar
• “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamına giren kuruluşlar
• Yasal mevzuat gereği belgelendirmenin zorunlu olduğu alanlarda faaliyet yürüten kuruluşlar
• “T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliği” kapsamında lisans alan kuru-
luşlar
• “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü”nde faaliyet yürüten kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Bilgi varlıkları konusunda farkındalık sağlaması
• Kuruluşun güvenilirliğinin sağlanması 
• Bilginin korunması, tekrar elde edilmesi, acil 
durumlarda işe devam etme yeterliliği
• Bilgi varlıklarının koruma altına alınması, 
tehditlerden koruyarak iş sürekliliğinin sağlanması
• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine 
getirilmesi
• Risklerin belirlenmesi, farkındalık sağlanması ve 
önlem alınmasının sağlanması



ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için; 
kuruluş içinde bir çevre politikası geliştirilmesi, uygulanması ve başarıya ulaştırılması ile ilgili planlı faaliyetler 
bütünüdür. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin belirlenmesi-
ni ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altına alınmasını, kirliliği önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 
gerektirmektedir. Dünyada en çok tercih edilen çevre yönetim sistemi standardıdır. 

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Her türde, boyutta ve sektördeki kuruluşlar
• Yasal mevzuat gereği belgelendirmenin 
zorunlu olduğu alanlarda faaliyet yürüten 
kuruluşlar
• “Tersane, Tekne İkmal ve Çekek Yeri 
Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki kuru-
luşlar

Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar 

Belgelendirme kuruluşlarının, ISO/IEC 17021-1 
standardına göre belgelendirilecek kuruluşun 
faaliyet kapsamında, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 14001 stan-
dardına göre akredite edilmiş olmaları gerek-
mektedir.

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; yönetim sistemleri belgelendirmesi 
kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) tarafından ISO/IEC 17021-1 stan-
dardına göre AB-0001-YS no ile ilk akredite 
edilen kuruluştur.

Belgelendirmenin Avantajları

• Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre
• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanması, 
bu sayede yasal yaptırımlarla (çevre cezaları) 
karşılaşılmaması
• Atık azaltımı ve verimlilik artışı ile maliyetlerin 
düşürülebilmesi
• Doğal kaynaklar ve enerji kullanımında tasarruf 
sağlanması
• Çevre bilinciyle kurum imajına katkı
• Yeni pazarlara açılım imkanı
• Müşteri beklentilerinin karşılanması
• Acil durumlara hazırlıklı olunması



Sera Gazı Emisyonu Doğrulama

25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının 
Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden EK-I liste-
sinde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi, raporlanması 
ve doğrulanması gerekmektedir. İzleme planlarının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylan-
masının ardından izleme dönemine ait sunulan yıllık emisyon raporlarının bakanlıktan yetkilendirilmiş doğru-
layıcı kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekmektedir.

Doğrulayıcı Kuruluşlarda Aranan Şartlar

Doğrulayıcı kuruluşlarının, ISO/IEC 17029 stan-
dardına göre doğrulanacak kuruluşun faaliyet 
grubu kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olmaları 
gerekmektedir.

Türk Loydu’nun Yetkileri

Türk Loydu; sera gazı emisyon raporlarının doğru-
lanması kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) tarafından ISO/IEC 17029 standardına 
göre akredite edilmiş doğrulayıcı kuruluştur.

Doğrulamanın Hedef Sahası

Yasal mevzuat gereği belgelendirmenin zorunlu 
olduğu alanlarda faaliyet yürüten kuruluşlar:

• Enerji sektörü
• Demir çelik sektörü
• Mineral sanayi (çimento, kireç, tuğla, cam, 
seramik, üretim tesisi vb. tesisler)
• Karton, kağıt sektörü
• Kimya sektörü

Doğrulamanın Avantajları

• Mevzuata Uygunluk
•  Sürdürülebilirlik
• Şeffaflık
• Güvenilirlik



Doğrulayıcı Kuruluşlarda Aranılan Şartlar 

Doğrulayıcı kuruluşların sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması konusunda faaliyet yürütmeleri
gerekmektedir.

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması konusun-
da "Doğrulayıcı Kuruluş" olarak yetkilendirilmiştir. Türk Loydu; gönüllü alanda ISO 14064 kapsamında Doğru-
layıcı Kuruluş olarak doğrulama çalışmaları yürütmektedir.

Sera Gazı Emisyonu Doğrulama (ISO 14064 Kapsamında)
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan sera gazları ile ilgili olarak hem zorunlu hem de 
gönüllü piyasada emisyon bildirimleri son yıllarda hızla artmaktadır. ISO 14064 kapsamında Emisyon Envanteri 
Doğrulaması; uluslararası kuruluşların yatırım/iş birliği kararları için önemli bir kriter olmaya başlamıştır.

Türk Loydu; gönüllülüğe bağlı olarak sunulan sera gazı emisyonlarının doğrulanmasına yönelik ISO 14064-1 
Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmaların Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair 
Kılavuz kapsamında da doğrulama hizmeti vermektedir.

Doğrulamanın Hedef Sahası

Tamamen gönüllülüğe dayanan bu
belgelendirme hizmeti;

• İklim değişikliğine karşı sorumluluk duyan
• Sürdürülebilir bir üretim hedefleyen
• Doğal kaynakların etkin kullanılması ve gelecek 
kuşakların da bu kaynaklardan faydalanabilmesi 
bilincini taşıyan kamu kurumları ve özel sektör 
olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm  kurum ve 
kuruluşları kapsar.

Doğrulamanın Avantajları

• İklim değişikliğine karşı duyarlılık
• Sürdürülebilirlik
• Güvenilirlik
• Rekabette fark yaratma
• Paydaşlar arasında şeffaflık



Belgelendirme Kuruluşlarında Aranan Şartlar 

• Belgelendirme kuruluşlarının, ISO/IEC 17021-1 standardına göre ISO 9001 standardında akredite olması 
önerilir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmetin türüne bağlı kalmaksızın müşteri beklentil-
erinin ötesinde hizmet vermeyi amaç edinen kuruluşlarda, müşteri şikayetlerini ele alma prosesinin etkili ve 
verimli bir şekilde tasarlanması, planlanması ve uygulanmasını amaçlar. İyi bir şikayet yönetim sistemi, kuru-
luşun uygunsuzlukları ve dolayısıyla şikayetlerinin tekrarını engelleyerek etkin çözüm olanakları sunar ve 
sunulan çözüm olanaklarının başarısını ölçer. Bunu yaparken de personelinin bu konuda bilinç ve yetkinliğini 
geliştirir. Sistem ISO 9001 ile entegre olarak veya tek başına uygulanabilmekte ve belgelendirilebilmektedir.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

• Her türde, boyutta ve sektördeki kuruluşlar
• Müşteri memnuniyetini önemseyen kuruluşlar
• Marka değerini arttırmak isteyen kuruluşlar
• Rekabette üstünlük sağlamak isteyen kuruluşlar

Belgelendirmenin Avantajları

• Müşteri şikayetlerinin azalması
• Müşteri memnuniyetinin artması
• Müşteri sadakati ile pazarlama maliyetlerinin 
azalması
• Sürekli iyileştirme
• Kurum itibarının artması



Belgelendirmenin Avantajları

• Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belir-
lenmesi ve yönetilmesi
• Kriz yönetim tekniklerinin geliştirilmesi ile krizler sırasında 
herhangi bir aksamaya neden olmaksızın hizmetlerin 
sürdürülmesinin sağlanması
• Krizler sonrasında iş faaliyetlerine geri dönmek için 
kabul edilebilir zaman çizelgelerinin tanımlanmasına 
yardımcı olarak, paydaşların herhangi bir kesintiden 
sonra hangi hizmet seviyesinin bekleyebileceğini bilme-
sinin sağlanması
• Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için siste-
matik bir yaklaşım sağlanması, düzenli risk değerlendirm-
eleri ve denetimlerle etkinliğinin korunması
• Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek 
müşteri güven ve memnuniyet derecesinin artması,
• Kesintiler sırasında bile mükemmel hizmeti sürdürme 
konusundaki taahhüdünü kanıtlayarak, müşterileriniz 
karşı saygınlığın artması.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Bir felaketin işletme üzerindeki etkisini en aza indirmek ve müşterilere gerekli hizmetleri sunmaya devam etmek 
için bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulanması gerekir. ISO 22301, İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri için uluslararası 
kabul gören en iyi uygulama standardıdır ve sistemlerin yıkıcı bir olaydan kurtulmaya hazır olduğundan emin 
olmanın en iyi yoludur.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı; iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden 
geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Belgelendirmenin Hedef Sahası

•  ISO 2230 l 'de belirtilen gereklilikler jeneriktir 
ve organizasyonun türü, boyutu ve niteliğine 
bağlı olmaksızın tüm kuruluşlara uygulanabilir

Belgelendirme Kuruluşlarında
Aranan Şartlar 

Belgelendirme kuruluşlarının ISO 22301 konusun-
da yetkin denetçi kadrosuna  sahip  olması 
gerekmektedir.



Denetimlerin Avantajları

• Sürdürülebilir kalite güvencesi, bayi ve müşteri 
ilişkilerine sahip olma
• Tedarikçilerin kuruluş beklentilerine uygun 
ürün/hizmet sağlama imkanı
• Tedarik zinciri risklerinin ve denetim maliyetleri-
nin azaltılması
• Denetim etkinliğini artırarak iç kontrol mali-
yetlerini düşürme
• Rekabetçi bir yapı kazanması
• Risklerin belirlenmesi ve önlem alınmasının 
sağlanması

İkinci Taraf Denetimler-Tedarik Zinciri Denetim Hizmetleri
Tedarik zincirlerinin karmaşıklığı arttıkça, kuruluşların marka itibarlarını korumak ve müşterilerinin ürün ve 
hizmetlerine olan güvenini arttırmak adına, tedarik zincirlerinin güvenli ve sürdürülebilir olduğunu bilmeye 
daha da fazla ihtiyaçları var.

İkinci taraf denetimler, kuruluşların ürün ve hizmet kalitesine, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği performanslarına 
etki eden tedarikçilerinin bağımsız denetim ve değerlendirme faaliyetlerinin, müşteriler veya kendisi tarafın-
dan tanımlanan herhangi bir standart, spesifikasyon veya geçerli yönetmeliklere göre yetkin ve sertifikalı 
denetçiler tarafından, gerçekleştirilmesidir. Türk Loydu yetkin denetçi kadrosu ile üretim ve hizmet sektörüne 
yönelik ikinci taraf denetimler gerçekleştirmektedir.

Denetimlerin Hedef Sahası

• Tedarik zinciri yöneten kuruluşlar
• Tedarik zincirine katılmayı hedefleyen kuruluşlar
• Bayilik/franchising sistemi ile çalışan kuruluşlar
• Üyelik ile faaliyet yürüten kuruluşlar

Türk Loydu'nun Yetkileri

Türk Loydu; ikinci taraf denetimlerine esas olan 
yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında 
Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) ISO/IEC 
17021-1 standardına göre akreditedir.



Akreditasyon 
ve Yetkiler İletişim Bilgileri

Türk Loydu
Çin

Vietnam
Temsilciliği

Türk Loydu
Romanya

İtalya
Temsilciliği

Türk Loydu
Türkiye
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana

Türk Loydu
Azerbaycan

Türk Loydu
K.K.T.C

Yunanistan
Temsilciliği


