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Başvuru Formu /Questionnaire  
 

 

Denetim ücretlerinin resmi yazılı teklifi için lütfen detaylı doldurun ve ofisimize gönderin / For a formal written quotation of audit 
fees, please complete in detail and forward to our office. 

 
   Yeni belgelendirme  / New registration 

 Başka bir belgelendirme kuruluşundan transfer / Transfer of registration from 
another certification body 

 
 Mevcut belgenizde adres/kapsam genişletme / Extend the scope / locations of 

your current registration 

 Belgenize yeni bir standart ekleme / Add a new standard to your registration 

 Başka bir belgelendirme kuruluşundan transfer / Transfer a registration from 
another certification body 

Uygun standart(lar) (lütfen işaretleyiniz) / Standard(s) applicable (please indicate as appropriate) 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 

Other 
 

Sadece OHSAS 18001 / ISO 45001 Başvuru Sahipleri - SSiP Gerekli mi?                      Evet           Hayır 

OHSAS 18001/ISO 45001 Applicants Only SSiP Required? Yes No 

Tedarikçi Kategorisi (lütfen uygun olanı işaretleyiniz) Supplier Category (please indicate as appropriate) / 

Supplier Category (please indicate as appropriate) 

İnşaat müteahhiti   

/ Construction Contractor 

 
Ana Yüklenici  /  

Principal Contractor 

 
Ana Tasarımcı  /  

Principal Designer 

 

Tasarımcı  / Designer 
 

Grup / Group 
 

İnşaat Dışı / 

Non-Construction 

 

 

Şirket ya da Organizasyon  Adı: / 
Name of Company or Organisation 

 

Adres: / Address: 

Posta Kodu: / Postcode: 

Kuruluş  Kayıt No / 
Companies House No. 

 

Telefon / 
Telephone No. 

 Fax No.  

Email  Website  

İrtibat 
Kurulacak Kişi / 
Contact 

 Görevi / Position  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut Müşteri /  

Existing Customer 

Yeni Müşteri /  

New Customer 
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Bölüm 1 - İş Faaliyetleri/ Section 1 – Business Activities 
 

       

İstenilen belge kapsamı nedir? What is the proposed scope of certification? 

Müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerin tanımı. / Description of the products and services you offer to your 
customers. 

 

 
 
 

 
 

Ürün ve hizmetlerinizi sunarken yürüttüğünüz ana prosesleriniz nelerdir? What are the main processes carried 
out to deliver the products and services you offer? 

Yukarıdaki ürün ve hizmetleri sunmak için gerçekleştirdiğiniz ana faaliyetler ya da adımlar nelerdir?  

What are the main actions or steps taken in order to produce the above products and services? 
 
 

 
 
 

 
İş Kapsaminizda Iso 9001’in Uygulanamayan Herhangi Bir Maddesi Var Mi(Hariç Bırakmalar) 
Lütfen Detayları Belirtin.  
Are There Any Clauses Of Iso 9001 That Are Not Applicable (Exclusion) Within Your Scope Of Work?    
Please Provide Details below 

Madde No 
Clause 

Hakli Gerekçe 
Justification 

 

   

 
Bu ürün ya da hizmetleri sağlamak müşterinin kendi yerinde çalışmayı içeriyor mu?  
Eğer evetse, lütfen sahada ne yaptığınızı yazın. (ör. kurulum, bakım, yapı işleri, güvenlik, temizlik, vs)  

Does providing these products or services involve working at customer sites? 
If yes, please tell us what you do on site (e.g. installation, maintenance, construction, security, cleaning etc.) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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  Bölüm 2 – Çevre ve OH&S Yönetim Sistemleri  
  (Sadece 14001 / 18001 / 45001 başvuru sahipleri) 

Section 2 –Environmental and OH&S Management Systems 
(ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 applicants only) 

 
Süreçlerinizle ilgili riskler nelerdir? / What are the risks associated with your processes? 
Hastalıklara ve yaralanmalara yol açma potansiyeli olan ana kaynaklar.  / The main sources with a potential to cause 
injury and ill health. 

 

 
 
 

 

 
. 

Önemli çevre boyutlarınız nelerdir?/ What are your significant environmental aspects? 
Çevre ile etkileşimde olan ve üzerinde önemli etkisi bulunan faaliyetlerinizin, ürünlerinizin ve 
hizmetlerinizin bileşenleri / Elements of your activities, products or services that interact with, and can 
have a significant impact on, the environment. 

 
 
 

 

 

Lütfen proseslerinizde kullandığınız tehlikeli maddeleri belirtiniz. / Please identify any hazardous materials 
used in your processes? 

Zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir madde ya da bileşen / Any item or agent which has the potential to 
cause harm. 

 
 
 

 

.  

Uygulanabilen OH&S ve/veya Çevre mevzuatından gelen her hangi bir spesifik yasal    zorunluluğu lütfen 
belirtin /  Please identify any specific legal obligations relevant to OH&S and/or Environmental legislation? 

Özel bir işi yapmaya sizi mecbur kılan herhangi bir yaptırım / Any obligations requiring you to perform a specific 
duty. 
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   Bölüm 3 – Personel ve Lokasyon 

 Section 3 – Personnel and Locations 

8   Toplam çalışan sayınız nedir?/  

What is your total number 

  of employees? 

 

Etkin Personel / Effective personnel 
Lütfen organizasyondaki her bir faaliyet / görev için personel sayısını belirtin ./ Please indicate personnel numbers per 
activity / role in the organisation. 

 

Faaliyet/ 

Görev  - 
Activity / Role 

Tam Zamanlı / 
Full Time 

Yarı 
zamanlı / 
Part Time 

Sayı/ Numbers Haftalık ortalama 
saat/Avg. Hours 
p/week 

Yönetim / Management    

Satış / Sales    

Finans / Finance    

Destek ( Ör. İK, IT vb) / Support (e.g. HR, admin 
etc.) 

   

Ürün Geliştirme / Product Development    

Amirler / Supervisors    

Operasyonlar (Lütfen, temizlik, güvenlik, taşıma, çağrı merkezi, elektrikçi gibi diğer işleri /görevleri ve her biri için 

personel sayısını belirtin.  / Operations (Please define additional activities/roles below and provide personnel numbers 
for each e.g. cleaners, security, transport, call centre, electricians, etc.) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Eğer gerekirse ayrı bir sayfaya devam edin / 
Continue on a separate sheet if required 

Full Time 

9 

 Part Time  
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Verdiğiniz hizmetler için herhangi bir taşeron kullanıyor musunuz? /   Do you utilise 
any subcontractors to deliver the services you provide? 
Eğer EVET ise lütfen nerelerde (ör. imalat, tesis, tasarım, taşıma, atık) ve herhangi bir 

zamanda yaklaşık kaç tane kullandığınızı detaylandırın.  / If YES, please give details as to what 
extent you use them (e.g. manufacture, installation, design, transport, waste) and approximately how 
many are used at any one time. 

 
Yes/        No /  
Evet        Hayır
  

 

Taşeron Faaliyeti / Görevi /  

Subcontractor Activity / Role 

Herhangi bir andaki 
kullanılan sayı (Ortalama)  

Numbers utilised at any one 
time (on average) 

Ort. Saat/Hafta 

Avg. Hours p/week 

   

   

   

   

   

 

   
                    Vardiya düzeninde mi    
                    çalışıyorsunuz? /  Do you   
                   operate a shift system?

  

 
 
                                  Yes            No 
                                Evet             Hayır 
    
 

 
 

Başka şubeleriniz veya ofisleriniz var mı? / Do you have any other branches or satellite offices? 
Eğer varsa, lütfen nerede olduklarını ve her bir şubedeki yaklaşık çalışan sayısını yazın / If you do, please tell us 
where they are and approximate numbers employed at each branch. 

 

Adres 
/ 

Addres
s 

Faaliyetler (Ör.Muhasebe, 
Yönetim , üretim vb ) / 
Activities (e.g. accounts, 
admin, manufacture) 

Operasyonel Farklılıklar 
(ör. Teknoloji, ekipman 

bina farklılıkları ) / 
Operational Differences (e.g. 

differences in technology, 
equipment, premises etc.) 

Çalışan 
Sayısı / No. 
of Employees 

    

    

    

    

    

    

Toplam Şube Sayısı/ Eğer gerekli ise ayrı bir sayfaya devam edin / Total number of 
Branches – Continue on a separate sheet if required 

 

 

T:  0161 865 3699 

F:  0161 865 3685  
 

 

Alcumus ISOQAR Ltd 
Cobra Court 1        

Blackmore  Road 

Stretford 

Eğer EVET ise normal ofis saatleri dışında çalışan personel sayısı?  / If YES 
how many employees work outside of normal office hours? 

 

Lütfen ofis saatleri dışında yapılan faaliyet çeşitlerini belirtin.  / Please specify type activities conducted out of office 
hours 
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Evet ise, lütfen sertifika numaraları ile sertifika bitiş tarihlerini belirtiniz. / If YES, please give certificate 
numbers and expiry dates (if known) 

  
Bölüm 4 – Yönetim Sistemi Uygulamaları/Section 4 – Management System     
Implementation 

Mevcut bir yönetim sisteminiz 
var mı? / Have you produced a 
relevant management system? 

 
Yes No 
Evet        Hayır 

 

 
 

İki veya daha fazla standart için sisteminiz entegre edildi mi? / Have you 
integrated your management system covering two or more standards? 
If yes, please confirm the elements that have been integrated 

 

Yes No 
Evet            Hayır

 
 
Yönetim Sistem Dokümantasyonu / Management System Documentation               Yes/Evet          No/Hayır 
 
İç Denetimler / Internal Audits                            Yes/Evet          No/Hayır 
 
Yönetim Gözden Geçirme / Management Review            Yes/Evet          No/Hayır 
 
Politika ve Hedefler / Policy and Objectives             Yes/Evet          No/Hayır 
 
İyileştirme mekanizmaları / Improvement Mechanisms           Yes/Evet          No/Hayır 
 
Yönetim Desteği ve Sorumluluklar / Management Support and Responsibilities        Yes/Evet          No/Hayır 
 
 

Şu anda kuruluşunuz ISOQAR ya da başka bir belgelendirme 
kuruluşu tarafından belgelendirilmiş mi?  / Does your organisation 
currently have any registrations granted by ISOQAR or other 
certification bodies? 

 

          Yes/Evet               No/ Hayır

(Transferler için, sertifika kopyaları ve son denetim raporları eklenecektir/ For transfers, copies of certificates and 
last audit reports will be requested) 

 

Yönetim sisteminizi kurmak için bir danışman kullanıldıysa lütfen adlarını ve firmayı yazın / If a 
consultant was used to develop your management system, please give their name and company. 

 

 
 

T:  0161 865 3699 

F:  0161 865 3685 

Alcumus ISOQAR Ltd 

Cobra Court 

1   Blackmore  Road 

Stretford 

Eğer EVET ise ne zamandan beri bu sistemi işletiyorsunuz? / If YES, 
approximately how long have you been operating this system? 
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Bölüm 5- 27001 Başvurusu için Ek Gereklilikler / 
Section 5 – Additional Information Requested for 
ISO 27001 Quotations 

 

Lütfen uygulamakta olduğunuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamınızı tanımlayan  en yakın 
seçeneği işaretleyin. /  Please tick the box that most closely describes the scope of the Information 
Security Management Systems for which you are applying. 

 
 

Low Medium High 

Bu kapsamda yer alan 
gizli ve hassas bilgi 
miktarı / Amounts of 
confidential or sensitive 
information dealt with 
in the 
scoped area  

Çok az hassas veya gizli bilgi 
(personel kayıtları ve bazı 
ticari bilgiler) 

Only little sensitive or 
confidential information 
(staff records and some 
business information) 

Bazı hassas / gizli bilgiler veya 
(az miktarda müşteri veya 
üçüncü taraf bilgileri - 
postalama amaçlı adlar ve 
adresler vb.) 

Some sensitive / 
confidential information 
or (small amounts of 
customer or third-party 
information  –  names and  
addresses  for mailing 
purposes etc.) 

Daha yüksek miktarda hassas 
veya gizli bilgi (örn. Sağlık, 
kişisel olarak tanımlanabilir 
bilgi, sigorta, bankacılık) 

Higher amount of sensitive 
or confidential information 
(e.g. health, personally 
identifiable information, 
insurance, banking) 

         

Kapsamdaki 
Süreçlerin Sayısı  / 
Number of processes 
covered in the 
scoped area  

Çok az arayüz ve az sayıda iş 
birimiyle yalnızca bir 
anahtar iş süreci 

Only one key business 
process with few interfaces 
and few business units 
involved 

Az sayıda arayüz ve az 
sayıda iş birimiyle 2-3 
basit iş süreci 

2–3 simple business 
processes with few 
interfaces and few 
business units involved 

Çok sayıda arayüz ve iş 
birimi içeren 2'den fazla 
karmaşık süreç  

More than 2 complex 
processes with many 
interfaces and business 
units involved 

         

Kapsam dahilindeki varlık 
sayısı  /   Number of 
“assets” within the 
scoped area /  

Az sayıda kritik varlık (10'dan 
az sunucu veya ağ) 

Few critical assets (fewer 
than 10 servers or 
networks) 

Bazı kritik varlıklar 
(10'dan fazla ancak 
50'den az sunucu veya 
ağ) /  Some critical assets 
(over 10 but fewer than 
50 servers or networks) 

Birçok kritik varlık (birden 
fazla konumda 50'den fazla 
sunucu veya ağ) 

Many critical assets (over 
50 servers or networks over 
multiple locations) 

         

    Dış kaynak kullanım 
    düzeyi ( kuruluş içindeki 
    diğer departmanlar 
    tarafından yapılan, ancak 
    kapsam da olmayan işler 
    dahil) /  

Level of outsourcing 
(including work done 
by other departments 
within the organisation 
but not in scope)  

Hiçbir dış kaynak veya 
dış kaynak sertifikalı 
ISMS yoktur 

No outsourcing or 
outsourcer has a 
certified ISMS 

Tesisler, bordro gibi 
bazı işlevler 

veya gelişme 

Some functions such as 
facilities, payroll 

or development 

Bulut veya dış kaynaklı 
BT gibi diğer sistemlerin 
büyük kullanımı 

Major use of cloud or 
other systems such as 
outsourced IT 

         

    Bilgisayar sistemlerinin 
    gelişim düzeyi (kodlama 
    vb.) 

 
Şirket içi geliştirme yok / 
No in-house development 

 
Nadiren / Occasional Sık sık / Frequently 
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Level of development 
of computer systems 
(coding etc.) 

         

Olağanüstü durum 
kurtarma siteleri / 
Disaster recovery sites 

Gerek yok, sadece 
çalışma saatleri veya 
VPN /  

No need, office hours 
only or VPN 

Tek saha / Single site Çoklu saha / Multiple sites 

         

 
 
 
 
 

 
T:  0161 865 3699 

F:  0161 865 3685 

 
Alcumus ISOQAR Ltd 

Cobra Court 

1   Blackmore  Road 

Stretford 



 

January 2022 

 
 

   Bölüm 6 – Ek Bilgiler / Section 6 – Additional Information 
 

Uygulamakta olduğunuz kapsama yönelik Kanun ve düzenlemeleri Listeleyin / List any 
legislation and / or regulation that applies to the scoped area. 

 

Lütfen Teklifinizi hazırlamamıza yardımcı olacağını düşündüğünüz ek bilgileri belirtin /  
Please add any other information you feel will help us provide a quotation in the box 
below: 

 

Eğer yeni müşteriyseniz, ISOQAR’dan nasıl haberdar oldunuz / If you are a new customer, 
how did you hear about ISOQAR? 

 

 

Teklifinizi hazırlamamıza yardımcı olacağını düşündüğünüz ek bilgiler var mı? / Is 
there any additional information you feel may help us prepare your quotation? 

 

 

Yukarıdaki bilgiler doğru bir teklif vermemize yardımcı olacaktır. Tüm bilgiler gizlikle işlenecektir. / The above 
details help us provide an accurate quotation. All information is treated with strict confidentiality. 

 

İmza/ 
Signed 

Tarih 
/ 

Date 
  

 

Bu bilgileri vermek üzere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz/  
Thank you for taking the time to provide this information. 

 
Eğer tanıtım mailleri almak istiyorsanız lütfen kutucuğa tik atınız. 
If you would prefer not to receive occasional marketing emails from us, 
 please tick this box: 
(Bilgilerinizi kimseyle paylaşmıyoruz ve daha sonra istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.)  

(we will not pass your details on to any other parties and you can 

 opt out  at any time in the future) 
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