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MÜRACAT FORMU/ QUESTIONNAIRE 

BRC AMBALAJ VE AMBALAJ MALZEMELERİ GLOBAL STANDARDI /  

BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING & PACKAGING MATERIALS  
                           

Denetim ücretlerini gösteren yazılı bir fiyat teklifi için , lütfen detaylı olarak doldurup ofisimize gönderiniz. / 

For a formal written quotation of audit fees, please complete in detail and forward to our office  

✓ 
uygulanabilirse 

✓ if applies 

Yeni müşteriler / 
 New customers 

Yeni Belgelendirme / New certification  

Başka bir belgelendirme firması tarafından verilmiş  belgenin Transferi / Transfer of 

certification from another certification body 
 

Varsa, geçerli BRC alan kodu (kategori) /  Current BRC Site code if applicable  

ISOQAR’ı 
nereden 
duydunuz. / How did 

you hear about ISOQAR 

 

 

Mevcut Müşteriler / 
Existing customers 

Mevcut belgede Kapsam/saha  genişletme /  Extend the scope / locations of your current certification  

Mevcut belgelendirmelerinize yeni standart eklenmesi / Add a new standard to your registration  

Başka bir belgelendirme firması tarafından verilmiş  belgenin Transferi  / Transfer a 

certification from another certification body   
 

Varsa, geçerli BRC alan kodu (kategori) /  Current BRC Site code if applicable  
 

Firma ya da Kuruluş / 
Company or Organisation 

 

Adres / Address 

 
 

 

Posta Kodu / Postcode  

Kuruluş Kayıt No: 

Company Reg Number 

 Verni No.             

Vat Number 

 

Telefon Numarası / 

Telephone Number 
 Faks 

Numarası /  

Fax Number 

 

E-mail  İnternet sitesi 
/ Web site 

 

İrtibat Kurulacak kişi / 

Contact 
 Görevi / Position  

 

1. Ürünleriniz Hangi Kategoriye girmektedir? / What Packaging Field Do Your Products Fall Within? 
 
No Ürün Kategorisi / Product Category E ya 

da H  
Y or N 

Eğer E ise Lütfen ürün tiplerini tanımlayınız. / If Y Please Describe the type of products 

1 Cam Üretim ve Şekillendirme /Glass 
manufacture and forming 

  

2 Kağıt Yapımı ve Dönüştürülmesi/ 
Paper making and conversion 

  

3 Metal İşleme / Metal forming   

4 Rijit Plastik İşleme / Rigid plastics 
forming 

  

5 Fleks plastik Üretimi / Flexible plastics 
manufacture 

  

6 Diğer üretim / Other manufacturing   

7 Baskı prosesleri / Print processes   

8 Kimyasal Prosesler / Chemical 
Processes 
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2.  Ürünleriniz Hangi Risk Kategorisine girmektedir? / What Risk Category Do Your Products Fall Within? 
 
No Ürün Kategorisi / Product Category E ya 

da H  
Y or N 

 

1 Yüksek / High  Gıda ürünleri (veya diğer hijyen duyarlı diğer ürünler) ile doğrudan temas 
eden ambalajlar. Ekstra bariyer olmadığı gıda veya hijyene duyarlı diğer 
ürünler için kullanılan birincil ambalaj./  
Packaging that comes into direct contact with food products (or other designated hygiene – sensitive products). 
Primary packaging used for food or other hygiene sensitive products where there is no absolute barrier in place. 

2 Düşük / Low  Tüketici ürünleri için ambalaj ve tüm kullanımlar için ikincil ve üçüncül 
ambalaj / Packaging for consumer products and the secondary and tertiary packaging for all uses 

                   

3.Ek Gönüllü Modüller / Additional Voluntary Modules 
 

E ya da H / Y or 
N 

BRC nin diğer gönüllü modullerinde denetim almayı ister misiniz ? Bu extra denetim zamanı gerektireceği için her modül £50 olarak ücretlendirilir.   / Do 
you require any additional voluntary modules (AVM). This may require extra time on the audit and there is an additional BRC Levy of £50 per module 

 

No EkGM / AVM 

1  
2  

                   

4. Operasyonların Takvimi / Schedule of Operations 
 

Y or N 

Sadece belli zamanlarda yapılan faaliyetler var mıdır- örn: sipariş toplama, yükleme vb?- Evet ise lütfen aşağıda detaylarını belirtiniz.  / 
Are any activities only carried out only at specific times – e.g. Order Picking, Loading?  -  If yes please provide details below 

 

No Faaliyet / Activity  24 saat içindeki Operasyon saatleri/ Times in operation 24 hr  

1   
2   
3   
4   
     

5.  Kapsamda yeralmasını istediğiniz başka üretim yerleriniz var mıdır? Evet /Hayır  /   Do you have any other manufacturing 

units for inclusion in the scope Yes/No 
  
Adres / Address: 

 
 

Çalışan sayısı / Employees: 

 
 
Kategori / Category E YA 

DA H    
Y or N 

Evet ise lütfen ürün kategorisini ve üretilen ürünü belirtiniz. / If yes please indicate product 

categories and product manufactured  

  
 

  
    
    

 

6. Üretim Alanı / Manufacturing Area 
 

M2 

Yaklaşık tesis büyüklüğü ne kadardır. Tüm lokasyonlar dahil                                                                 Toplam  
What is the approximate size of your facility?  /   Include all locations                                                           Total 

 

Lokasyon 1 / 
Location 1 

  

Lokasyon 2 / 
Location 2 

  

Lokasyon 3 / 
Location 3 

  

 

7. Çalışanlar / Employees 
Kaç kişi çalışıyor  / How many people do you employ?                                                                                                                                             No 
Tam zamanlı / Full 
Time 

  

Yarı zamanlı / Part 
Time 

  

Geçici / Kısmi 
Casual 

  

Temsilci /Agency   
Vardiyalı çalışma sistemi var mı, varsa vardiyalı çalışan işçi sayısı nedir? / Do you operate a shift system if yes how many employees work shifts?  
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8. Ürün Güvenliği & Kalite Yönetim Sistemi / Product Safety & Quality Management System                                                                                                                                                                                     E ya da H /   
Y or N 

El kiatabı ve prosedürler oluşturuldu mu? / Have you produced a manual and procedures?  
Evet ise , yaklaşık ne zamandır bu sistemi yürütüyorsunuz. / If YES, approximately how long have you been operating a documented system  
Standardın şartlarına uygun olarak ön hazırlık değerlendirmesi yapıldı mı? / Have you carried out a preliminary Self Assessment against the requirements of the 
Standard? 

 

ISOQAR veya başka belgelendirme firması tarafından verilmiş bir belgeniz mevcut mu ? Evet ise lütfen ağağıdaki tabloyu doldurun. / Does your 
organisation currently have any certifications granted by ISOQAR or other certification bodies?  If Yes complete below 

 

Standat  /  Standard Sertifika Numarası  /  Cert No Belge Bitiş Tarihi  /  Expiry Date 
   

   

Yönetim sisteminizin geliştirimesi için danışman ile çalışıldıysa, lütfen isim ve firma adını belirtiniz. / If a consultant was used to develop your management system, please give 
their name and company. 
 
 
 

 

9. Ek Bilgiler / Additional Information    Teklifinizi hazırlamamızda yardımcı olabilecek herhangi ekstra bilgi varsa lütfen belirtiniz /  Is there any additional 

information you feel may help us prepare your quotation? 
 
 

 

İmzalayan ya da 
Tamamlayan / Signed or 

Completed by 

 
 

Tarih / Date  

Gizlidir / Confidentiality 
Doğru bir teklif sunmamıza yardımcı olmak için yukarıdaki bilgileri sağlamaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sağlanan tüm bilgiler kesinlikle gizlilik 
içerisinde ele alınmıştır. Bilgilerinizi başka hiçbir tarafa iletmeyeceğiz ve gelecekte istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. 
Bizden zaman zaman pazarlama e-postaları almak istiyorsanız, lütfen bu kutuyu işaretleyin /  
Thank you for taking the time to provide the above information to help us provide an accurate quotation. All information provided is treated with strict confidentiality. We will 
not pass your details on to any other parties and you can opt out at any time in the future.  
If you would like to receive occasional marketing emails from us, please tick this box 

 

 
 
 


