
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 TEST VE BELGELENDİRME  

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Doküman No BTBD-03-01-FR-09 

ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ / COMMON CRITERIA 

CERTIFICATION SYSTEM 

 

BELGELENDİRME ve BAKIM BAŞVURU FORMU /  

CERTIFICATION and MAINTANANCE APPLICATION FORM 

Yayın Tarihi 29/07/2015 

Revizyon Tarihi 14/06/2016 No     06 

 

Sayfa 1/4 

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir. 
Basım tarih ve saati: 14.06.2016 11:38 

  BELGELENDİRME BAŞVURUSU: 

 

A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / LICENSE REQUESTED BY 

(1) Kuruluşun adı/Company name :                                                                                 

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat NO : 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu/ZIP Code:                                                           (5)Ülke/Country:                                  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7)Tel./Telephone :                                                     (8)Faks/Telefax :  

(9) E-Posta/E-Mail: 

 

A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ / APPLICANT’S REPRESENTATIVE     (eğer varsa/ if any)  

(1) Kuruluşun adı/Company name :                                                                                       

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu/ZIP Code:                                                           (5)Ülke/Country:                                  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7)Tel./Telephone :                                                     (8)Faks/Telefax :  

(9) E-Posta/E-Mail: 

 

A1C. FATURANIN KESİLECEĞİ  ADRESİ / INVOICE ADDRESS (eğer başvuruyu yapandan farklı ise/ if other than 

applicant)  

(1) Kuruluşun adı/Company name :                                                                                       

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat NO: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu/ZIP Code:                                                                                             

 

A2A. ÜRETİCİ / MANUFACTURER (eğer başvuruyu yapandan farklı ise/ if other than applicant)  

(1) Kuruluşun adı/Company name :                                                                                       

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu/ZIP Code:                                                           (5)Ülke/Country:                                  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7)Tel./Telephone :                                                     (8)Faks/Telefax :  
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(9) E-Posta/E-Mail: 

 

 

A2B. ÜRETİM YERİ / FABRİKA /MANUFACTURING PLACE/FACTORY LOCATION  

(eğer üreticiden  farklı ise/ if other than manufacturer) 

(1) Kuruluşun adı/Company name :                                                                                       

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu/ZIP Code:                                                           (5)Ülke/Country:                                  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7)Tel./Telephone :                                                     (8)Faks/Telefax :  

(9) E-Posta/E-Mail: 

 

A3. ÜRÜN / MAMUL/ PRODUCT  

Ürün Adı 

Product Name 
Ticari Marka 

Trade Mark/Brand 

Name 

Ticari Model 

(varsa) 

Trade Model 

(If any) 

Ürün Özellikleri 

(Sınıf, Tip, Tür, Cins vb.) 

Product Specifications (Class, 

Type etc.) 

Standard/ 

Versiyon No/ 

Değerlendirme Seviyesi 
Standard/ 

Version No./ Evaluation 

Assurance Level 

     

*Gerekiyorsa ek sayfa kullanınız/use additional sheet if necessary  

 

A4. DEĞERLENDİRMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK ORTAK KRİTERLER DEĞERLENDİRME MERKEZİ / COMMON 

CRITERIA EVALUATION CENTER THAT WILL CONDUCT THE EVALUATION 

 

Ortak Kriterler Değerlendirme Merkezi’nin adı / Name of Common Criteria Evaluation Center : 

 

 

Adresi / Address :  

 

 

 

A5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYAN VE İMZASI / DECLARATION AND SIGNATURE OF THE APPLICANT  

 

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Bilişim Ürünleri/Sistemleri Güvenliği Ortak Kriterler 

Uygunluk Değerlendirme ve Ücret Yönergesi’nin  bütün  idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve  şartlarını aynen 

kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,  TSE tarafından yapılacak üretim yeri incelemesi, 

muayene ve deney ve diğer belgelendirme ücretleri ile ilgili tahakkuk edecek fatura tutarın(ların)ı en geç 30 gün 

içerisinde ödeyeceğimizi, başvuruyla ilgili olarak istenen ek idari ve teknik dokümanların tarafımızca eksik  teslim 

edilmesinden doğacak gecikme ve hatalı işlemlerin sonuçlarından kuruluşumuzun sorumlu  olacağını  ve; 

 

TSE – Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi  adına görevlendirilen personel ile bu müracaat formunda 

irtibattan sorumlu olarak beyan edilen kişi/kişiler tarafından, başvuru konusu ürünün belgelendirme işlemleri ile 

ilgili olarak yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimizi, TSE adına görevli 

personele üretim yeri incelemesi esnasında  her türlü kolaylığı sağlayacağımızı  taahhüt ederiz. 
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Başvuruda bulunduğumuz ürünle ilgili belgelendirme işlemleri tamamlanıp bu konuda belge ve  marka kullanma 

haklarımız verilmeden, ürün üzerinde belgelendirme markalarının kullanılarak ürün numunesi hazırlanmasının 

veya ticaretinin yapılmasının Belgelendirme Markasının kasıtlı olarak kanunsuz kullanılması olarak 

değerlendireceğinin ve belgelendirme başvurumuzun etkileneceğinin farkında olduğumuzu teyit ederiz. 

 

We undertake to accept all the administrative, financial, technical and legal provisions and requirements of the TSE 

Certification Regulations exactly as they are and to perform our obligations, to pay invoice amount that will be realized 

regarding production place inspection, examination and testing that will be performed by TSE and other certification fees 

within 30 days; and accept that our organization will be responsible from delays and mistakes in any operation as a result of 

non- submitting of additional administrative and technical documents by our side related with our application; and 

 

We undertake to accept  the results to be recorded by the  designated personnel in the name of the TSE IT Test and 

Certification Department and by the person(s) declared as contact person(s) in this application form, concerning all kinds of 

work and process to be carried out regarding certification procedures of the product which is the subject to this application.     

We confirm that we aware that any offer, sampling of or trade in the products with the certification mark before a mark’s 

license has been granted, are regarded as a deliberate and unlawful use of the Certification Mark which may affect the license 

to use the mark being granted.  

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulunduğumuz ürün ve tescilli ticari marka(lar)/tescilli ürün 

ad(ları) için yaptığımız ürün belgelendirme  başvurusunun TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme  

mevzuatına uygun olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

Within the framework of the information provided above, we request evaluation of our product certification application for 

the products and registered trademark(s) / brand name(s) we legally own, in accordance with TSE IT Test and Certification 

Regulations. 

 

Başvuru sahibi adına resmi yetkili olarak/ formally act on behalf of the applicant 

 

 

 

Adı/Name :                                                        Kaşe/Stamp :                                             

Tarih/Date: 

İmza/Signature : 

  

 

 

AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI EKLEYİNİZ / ADD TO THIS DOCUMENT  

   - Ek  İdari Dokümanlar / Supplementary Administrative Documents: 

a-) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge / An  official document stating legal status of  the 

applicant organization. 

b-) Başvuru sahibi kuruluşu  temsil ve ilzama  yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) / Book of 

authorized signature of the person(s) with representative and binding authority of the applicant organization   

c-) Marka tescil belgesi onaylı sureti(*) / Certificate  for  registration  of  trademark(*)  

d-) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise,  aralarında yapılan  sözleşme / If the applicant 

organization and the owner of the production site are different from each other, the document showing the agreement between 

them.  

e-) Avans dekontu / Prepayment Receipt 

f-) Güvenlik Hedefi Dokümanı1 veya Koruma Profili Dokümanı2  / Security Target Document1 or Protection Profile 

Document2 

g-) Değerlendirme İş Planı / Evaluation Work Plan  

h-) Kabul ve Gizlilik Sözleşmesi / Acceptance and Non Disclosure Agreement 
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i-) Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarı Değerlendirme Beyanı / Common Criterıa Testıng Facility Evaluation 

Statement 

 

j-) Başvuru sahibinin, ürünü geliştirirken kullandığı herhangi bir dış kaynaklı proses sağlayıcısıyla aralarında 

yapmış olduğu sözleşme(ler) / Agreement(s) between applicant and any external process provider used during the 

development of the product 

 

(*) Bu doküman Koruma Profili belgelendirmesinde istenmemektedir./ This document is not required for Protection Profile 

certification 

 

- İlave bilgiler konusunda Ortak Kriterler Başvuru Bilgilendirme Yayınına bakınız.  / For additional information please look at 

the Common Criteria Certification Application Information Publication. 

 

1. Ürün değerlendirme başvurularında sağlanacaktır./ Should be supplied with the product certification applications. 

2. Koruma Profili değerlendirme başvurularında sağlanacaktır./ Should be supplied with the protection profile certification 

applications 

 

 

    BAKIM BAŞVURUSU / APPLICATION FOR MAINTANANCE: 

 

Belgelendirilmesi yapılan ürünün ardından, üründe değişiklik varsa, Garanti Bakım Süreci başlar. Bu başvuru için gerekli dokümanlar 

/ Assurance Maintenance Process begins after the certification of the product. The supplementary documents which to be added to the 

application are:  

: 

 

a) Etki Analiz Raporu  / Impact Analysis Report  

b) Etkilenen Geliştirici Kanıtları (GH, DTR etc*) / Affected Developer Evidences (ST, ETR etc.*) 

 

 

*: Etkilenen Geliştirici Kanıtları etkinin minör ya da majör olmasına göre farklılık gösterir, bazı durumlarda yeni/revize edilmiş 

Değerlendirme Raporları dahi gerekebilir. / Affected Developer Evidences differ according to the Impact`s being major or minör, in 

some cases new/revised Sub Report(s) and/or new/revised ETR can be needed. 

 

*:Bir çelişki halinde Türkçe metin esas alınır. 

 

 


