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Company Information / Firma Bilgileri 
Company Name  
Firma Adı / Unvanı 

:  

Address 
Adres 

Head / Merkez :  

Address 
Adres 

İf any / Varsa 
Branch / Şube :  

Top Manager 
Üst Yönetici 

:  
Man.Representative 
Yönetim Temsilcisi  

:  

Phone 
Telefon 

:  
Fax 
Faks  

:  

Web Site 
Web Sitesi 

:  
E-Mail 
E-Posta 

:  

Registration Number 
Kayıt Numarası 

:  
Tax Informations 
Vergi Bilgileri 

:  

 

Employees Information / Çalışan Bilgileri 
Total Num.of 
Employees 
Toplam Çalışan Sayısı 

:  
Number of Shifts 
Vardiya Sayısı 

:  

Full Time Employees 
Num. 

Tam Zamanlı Personel  

:
       

 
Num.of Part-Time 
Employees 
Part-Time Personel Sayısı  

:  

Num. of Seasonal Emp. 
Sezonluk Personel Sayısı 

:  
Num.of Subcontractor Emp. 
Yüklenici/Taşeron Çalışan Say. 

:  

Num.of Personnel in Repeated Activities / Positions 
Tekrarlanan Faaliyet/Pozisyonlardaki Personel Sayısı  

:  

 
Number of Active / Effective Employees According to 
Standards 
Standartlara Göre Aktif / Efektif Çalışan Sayısı 
 

: 

ISO 9001:2015      ISO 14001:2015    

ISO 22000:2018   ISO 27001:2013   

ISO 45001:2018   ISO 37001:2016   

ISO 22301:2019   Other / Diğer   
 

Requested Certification Standards / Talep Edilen Belgelendirme Standartları 

 ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  ISO 22000:2018 

 ISO/IEC 27001:2013  ISO 45001:2018  ISO 50001:2011  

 EN ISO 3834-2:2005  ISO 10002:2004  ISO/IEC 20000-1:2011 

 ISO 13485:2016  ISO 39001:2012  ISO 26000:2010 

 ISO 29001:2010  PAS 99:2012  CE (decleration) 

 ISO 22301:2019  ISO 37001:2016  

 Other / Diğer  
 

Field of Activity of the Company (Scope) Local Language 
Firmanın Faaliyet Alanı (Kapsam) Yerel Dilde 

Field of Activity of the Company (Scope) English Language 
Firmanın Faaliyet Alanı (Kapsam) İngilizce 

  

 

Name Surname / Ad Soyad Date / Tarih Stamp + Signature / Kaşe + İmza 
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Nr 
No 

Factors Affecting Auditing Period 
Denetim Süresini Etkileyen Faktörler 

Yes 
Evet 

No 
Hayır 

1 
Do you have complicated logistics involving more than one building or location where work is carried out? 
İşlerinizin birden fazla bina veya lokasyonda yapıldığı karmaşık lojistiklere sahip misiniz? 

  

2 
Do you have staff speaking in more than one language? (Is an interpreter required for the audit?) 
Birden fazla dilde konuşan personeliniz varmı? (Denetim için tercüman gerekli midir?) 

  

3 
Do you have very large site for the number of personnel? 
Personel sayısı için çok geniş sahalara sahipmisiniz?  

  

4 

Does your activities require high degree of regulation? 
Faaliyetleriniz yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerektiyor mudur? 

  
If yes, please explain: 
Varsa lütfen açıklayınız: 

 

5 
Does your system covers highly complex processes or relatively high number of unique activities? 
Sisteminiz oldukça karmaşık süreçleri veya nispeten yüksek sayıda benzersiz etkinliği kapsıyor mu? 

  

6 

Does your activities that require visiting temporary sites to confirm the activities of the permanent site(s)? 
(Such as construction or assembly site) 
Kalıcı sahaların faaliyetlerinin onaylanması için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetleriniz var 
mı? (İnşaat veya montaj şantiyesi gibi) 

  

7 

Does you have outsourced functions or processes? 
Dışarıdan sağlanan fonksiyon veya prosesleriniz var mı? 

  
If yes, please explain: 
Varsa lütfen açıklayınız: 

 

8 

Do client has "design responsible" or other standard elements are not covered in the scope? (Is there a non-
applicable standard clause?) (Only ISO 9001) 
Firmanızın tasarım sorumlusunun olmaması veya diğer standart maddelerinin kapsam dahilinde olmaması 
durumu söz konusu mu? (uygulanamayan standart maddesi var mı?) (Sadece ISO 9001) 

  

9 
Do you have very small site for number of personnel? (e.g. office complex only) 
Personel sayısı için çok küçük sahaya mı sahipsiniz? (Sadece ofis gibi) 

  

10 
Maturity of management system. Do you have a management system for at least one (1) year? 
Yönetim sisteminizin olgunluğu, en az bir (1) yıldır yönetim sisteminiz mevcut mudur?  

  

11 

Prior knowledge of the client management system. E.g. Do you have already certified to another standard by 
the same CAB? 
Firmanızın yönetim sistemiyle ilgili ön bilgi, örneğin aynı uygunluk denetleme kuruluşu tarafından zaten başka 
bir standart için belgelendirildiniz mi?  

  

12 

Client preparedness for certification. E.g. Do you have already certified or recognized by another 3rd party 
scheme? 
Sertifika için müşteri hazırlığı. Örneğin. Başka bir 3. parti program tarafından zaten onaylandınız veya tanıdınız 
mı? 

  

13 
Is the production/processes carried out in high level of automation? 
Üretim / Prosesler yüksek seviyede otomasyonla mı yürütülüyor? 

  

14 

Where staff include a number of people who work “off location” e.g. salespersons, drivers, service personnel, 
etc. and is it possible to substantially audit compliance of their activities with the system through review of 
records? 
Personelinizin bir kısmının iş yeri dışında çalışması, örneğin; satış personeli, şöförler, servis personeli vb. gibi 
ve bu personelin faaliyetlerinin denetiminin kayıtlarının incelenemesiyle yapılmasının mümkün olması mümkün 
müdür? 

  

15 

Is your company in one of the following groups? (Required only for ISO 37001 applications.) 
• Companies that have been investigated for corruption in the last 5 years before the application date 
Official management and financial institutions 
• Entities fully or partially controlled by the state 
• Private law institutions, foundations, associations 
• Cooperatives, roof organizations, professional associations, health, construction, banking, insurance and 
government service and non-profit organizations. 
Firmanız aşağıdaki gruplardan birinde mi yer alıyor? (Sadece ISO 37001 başvuruları için gereklidir.) 
• Başvuru tarihinden önce son 5 yıl içinde yolsuzluk soruşturması geçiren şirketler  
• Resmi yönetim ve finans kuruluşları  
• Tamamen veya bir kısmı devlet tarafından kontrol edilen kuruluşlar  
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• Özel hukuk kuruluşları, vakıflar, dernekler  
• Kooperatifler, çatı organizasyonları, profesyonel dernek, sağlık, inşaat, banka, sigorta ve resmi hizmet veren 
ve kar gütmeyen kuruluşlar.  

16 

Is your company in one of the following groups? (Required only for ISO 37001 applications.) 
• Organizations that are not in the high risk category above, 
• Foreign organizations receiving domestic participation, resource or financial support. 
Firmanız aşağıdaki gruplardan birinde mi yer alıyor? (Sadece ISO 37001 başvuruları için gereklidir.) 
• Yukarıda yüksek risk kategorisine girmeyen kuruluşlar,  
• Yerli katılım, kaynak veya finans desteği alan yabancı kuruluşlar. 

  

17 

Is your company in one of the following groups? (Required only for ISO 37001 applications.) 
• Entities that do not fall into the above groups. 
Firmanız aşağıdaki gruplardan birinde mi yer alıyor? (Sadece ISO 37001 başvuruları için gereklidir.) 
• Yukarıdaki gruplara girmeyen kuruluşlar. 

  

 
 
 

Information About Management Systems / Yönetim Sistem(ler)i Hakkında Bilgiler 

Please Answer the Following Questions 
Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız 

Yes 
Evet 

No 
Hayır 

Explanation 
Açıklama 

Is there another company that your firm is affiliated with? (write If yes) 
Firmanızın bağlı olduğu başka bir şirket mevcut mudur? (Evetse yazın) 

   

Did you get consultancy service when setting up your management 
system? (If yes, where from (person/body) 
Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? (Evetse 
nereden (kişi/kuruluş)) 

   

Do you have pre-audit request? (write If yes) 
Ön Denetim Talebiniz var mı? (Evetse yazın) 

   

Requested Audit Date 
Talep Edilen Denetim Tarihini Yazınız 

 

Please write the Audit Language you requesting 
Lütfen Talep Ettiğiniz Denetim Dilini Yazınız 

 

 

If the application includes integrated standard applications, you must 
submit an Application Form for FR.03. Integrated System Application Form 

in addition to this form,  
If the application contains the ISO 14001 standard, you must submit the 

FR.02. Environmental Management System Information Form in addition to 
this form,  

If the application contains the ISO 22000 standard, you must submit the 
FR.61. FSMS Information Form in addition to this form, 

If the application contains the ISO 27001 standard, you must submit the 
FR.64. Information Security Management System Information Form in 

addition to this form,  
If the application contains the ISO 45001 standard, you must submit the 

FR.72. Occupatioanal Safety and Health Management System Information 
Form in addition to this form. 

 
I declare that all the information I have given above is correct and 

complete. If the above information is found to be inaccurate, I accept the 
cancellation of the audit contract and any related document, if any, without 

any claim. 

 
Please contact us with this form along with the other documents 
mentioned in LS.03. List of Required Documents for Application. 

 

Başvuru entegre edilmiş standart uygulamalarını içeriyorsa bu forma 
ilave olarak FR.03. Entegre Sistem İçin Başvuru Formu,   

Başvuru ISO 14001 standardını içeriyorsa bu forma ilave olarak FR.02. 
Çevre Yönetim Sistemi Bilgi Formu,  

Başvuru ISO 22000 standardını içeriyorsa bu forma ilave olarak FR.61. 
GGYS Bilgi Formu,  

Başvuru ISO 27001 standardını içeriyorsa bu forma ilave olarak FR.64. 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Formu,  

Başvuru ISO 45001 standardını içeriyorsa bu forma ilave olarak FR.72. 
İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi Bilgi Formu’ nu göndermeniz 

gerekmektedir.  
 
 
 
 

Yukarıda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu 
beyan ederim. Yukarıda yer alan bilgilerin eksik yada yanlış olduğunun 
tespiti halinde herhangi bir hak talep etmeksizin denetim sözleşmesinin 

feshi ve varsa ilgili belgenin iptalini peşinen kabul ediyorum.  
 

Lütfen bu formla birlikte LS.03. Başvuru İçin Gerekli Belgeler Listesi’ nde 
belirtilen diğer belge/evrakları tarafımıza ulaştırınız. 

 
 

 
 


