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Firma / Kuruluş Unvanı    

Adres    

Telefon  Faks  

E-Posta  Web Adresi  

Firma Yetkilisi  Unvan  

Yönetim Temsilcisi  Vergi Dairesi / No  

 

Merkezden Farklı Üretim / 
Saha Adresleri  
(Faaliyet konusu ile birlikte 
yazınız) 

 

 

 

Talep Edilen Yönetim Sistemi 

 ISO 9001             ISO 14001  ISO 45001 

 ISO 22000  ISO 27001  ISO 27701 

 ISO 50001  Diğer ………………………. 

 

Belgelendirme Kapsamı (Sertifikanızın 
üzerinde yer alacak. Yaptığınız işi detaylı 
olarak tanımlayınız) 

  

Tasarım Faaliyetiniz var mı? Evet                        Hayır  

 

Talep ettiğiniz standarda göre yönetim 
sisteminiz minimum 2 aydır uygulanıyor 
mu? Tarih/süre belirtiniz. 

 

-Var ise- ISO standardına göre hariç 
tutulan maddeleri belirtiniz. 

 

-Var ise- Dış kaynaklı hale getirilmiş 
proses(ler) hakkında bilgi veriniz. 

 

-Var ise- uymakla yükümlü olduğunuz 
yasal mevzuat hakkında bilgi veriniz. 

 

-Var ise- daha büyük bir şirket içindeki 
ilişkiniz hakkında bilgi veriniz. 

 

Danışmanlık hizmeti alınmış ise bilgi 
veriniz (Danışman ve kuruluş adı). 

 

Proses, departman, kullanılan teknoloji, 
çalışma alanı ve altyapı hakkında bilgi 
veriniz. 

 

 

Toplam Çalışan Sayısı  
Taşeron Çalışan 
Sayısı 

 
Efektif olmayan (stajyer, yarı 
zamanlı, geçici vb.) çalışan Sayısı 

 

Vardiyalı Çalışan Sayısı  Vardiya Sayısı  

Efektif Personel Sayısı Bilgileri (9001,14001, 45001 başvurularında doldurulacaktır.)  
Kapsam Dahilinde tekrarlayan ve basit görevleri olan personel sayısı (kayda değer sayıda aynı işi yapan personel sayısı) 

Sıra No Faaliyet Adı 
Aynı İşi Yapan 
Çalışan Sayısı 

Sıra No Faaliyet Adı 
Aynı İşi Yapan 
Çalışan Sayısı 

1   4   

2   5   

3   6   

  
Not: ISO 9001 başvurularında 1. Bölüm, ISO 14001 başvurularında 1. Bölüm ve 2. Bölüm, ISO 45001 başvurularında 1. ve 3. Bölüm, 
birden fazla standart mevcut ise 4. Bölüm doldurulmalıdır. ISO 22000 başvurularında FR.236, ISO 27001 ve ISO 27701 başvurularında 
FR.237, ISO 50001 başvurularında FR.283, çok sahalı kuruluşlar için ise FR.217-EK-1 formunun ek olarak doldurulması gereklidir. 
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  1. BÖLÜM (9001, 14001 ve/veya 45001 başvuruları)  
 

                                    Faktörler 1 2 

1 
Birden fazla çalışma sahanız var mı? (işlerin birden fazla şubede yapılması veya 
ayrı bir tasarım merkezi olması) 

Evet Hayır 

  

2 
Ürün veya hizmetlerinizin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat 
uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; gıda, ilaç, havacılık ve uzay sanayi, nükleer 
santral vb.); 

Evet Hayır 

  

3 
Çok geniş çalışma sahalarında az personel ile mi çalışıyorsunuz? (büyük fabrika 
ve inşaat alanı, tarım alanı vb.) 

Evet Hayır 

  

4 Tetkik tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? 
Evet Hayır 

  

5 Sisteminiz karmaşık proses / faaliyetler veya birden fazla ana faaliyet içeriyor mu? 
Evet Hayır 

  

6 
Belgelendirmeye tabi olan kalıcı saha(lar)daki faaliyetlerin doğrulanması için geçici 
sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetler var mı? (örneğin; inşaat, montaj 
vb.) 

Evet Hayır 

  

7 Dış Kaynaklı faaliyetler veya prosesler var mı?  
Evet Hayır 

  

8 

Kaç yıldır sertifikanız var?  
(Sertifika hali hazırda IQNORM tarafından başka bir standart için verilmiş 
olabileceği gibi başvurduğunuz yönetim sistemleri kapsamında akredite edilmiş 
diğer bir belgelendirme kuruluşu tarafından da verilmiş olabilir) 

3 Yıl ve Daha Fazla 
3 Yıldan Az veya 

Yok 

  

9 Kaç yıldır yönetim sisteminiz mevcut? 
3 Yıl ve Daha Fazla 3 Yıldan Az  

  

10 Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi) 
Evet Hayır 

  

11 Benzer ve tekrarlayan faaliyetlere mi sahipsiniz? 
Evet Hayır 

  

12 Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor? 
Evet Hayır 

  

13 Yüksek derecede otomasyon uygulanıyor mu? 

Evet  
( %50 den Fazla ) 

Hayır (%50 den az 
veya yok)  

  

14 
Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması 
mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? (Örneğin satış 
personelleri, şoförler, servis personelleri vb.) 

Evet Hayır 

  

15 Vardiyalı çalışılıyor ise tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor? 
Evet Vardiya yok Hayır 

   

 
2. BÖLÜM (14001 başvuruları) 
 

                                    Faktörler 1 2 

1 
Faaliyet gösterdiğiniz çalışma saha(ları)sı, standart uygulamaya tabi lokasyonlara 
göre daha fazla hassasiyet içeren bir çevrede mi?   

Evet Hayır 

  

2 Son 3 yıl içinde Çevre ile ilgili herhangi bir şikayet oldu mu? 

Evet Hayır 

  

3 Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı? 
Evet Hayır 

  

4 
İşinizle veya sektör, ürün, hizmet konularında tabi olunan özel yasa ve 
düzenlemeler ile ilgili sıra dışı çevre koşulları mevcut mu? 

Evet Hayır 
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5 

 
Bugüne kadar kuruluşunuzun sebep olduğu herhangi bir çevresel kaza ve neden 
olduğu önemli çevresel etkiler var mı? Veya kuruluşunuzun sebep olduğu olayların, 
kazaların ve potansiyel acil durumların, önceki çevresel problemlerin sonuçları 
olarak ortaya çıkabileceği riskler söz konusu mu? 
 

Evet Hayır 

  

 

ISO 14001 Faaliyet Alan Bilgileri 

Çevresel etkilere neden olan faaliyetlerinizi 
tanımlayınız. 

 

Firmanız tarafından kullanılan doğal kaynaklar 
nelerdir? Hangi aşamalarda kullanıldıklarını 
açıklayınız. (Doğalgaz, Yer altı suyu… vb) 

 

Üretim ya da kullanım sonucu meydana gelen atık 
sular nasıl bertaraf edilmektedir? Arıtımı nasıl 
sağlanmaktadır? Atık su Artıma Tesisi’nin gerekli 
olmadığı durumlarda atık su deşarjı nereye 
yapılmaktadır? 

 

 
Proses ya da firma içindeki faaliyetlerden dolayı 
ortaya çıkan katı atık (örneğin ambalaj atığı, organik 
atıklar… vb) ya da tehlikeli atıklarınız var mıdır? 
Varsa bertaraf ne şekilde yapılmaktadır? 
 

 

 
Hava Kirliliğinin önlenmesi için yapılan faaliyetler 
nelerdir? Emisyon ölçümleri yapılmakta mıdır? 
 

 
 

 
Gürültü kirliliği ile ilgili alınan önlemler nelerdir? 
Ölçümleri nasıl yapılmaktadır? 
 

 
 

 
 
3. BÖLÜM (45001 başvuruları) 
 

                                    Faktörler 1 2 

1 Kaza ve meslek hastalıkları oranı, sektör ortalamasının üzerinde mi? 
Evet Hayır 

  

2 
Yüklenici veya taşeron firma çalışanlarının yüksek sayıda geçici istihdamı yapılıyor 
mu? 

Evet Hayır 

  

3 
Kuruluş İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ile ilgili yasal kovuşturmalarla karşı karşıya 
geldi mi? 

Evet Hayır 

  

4 
Tesiste, geçerli yasal mevzuat ve/veya risk değerlendirme dokümanları gereğince 
önemli endüstriyel kaza riski doğuracak miktarda tehlikeli madde bulunuyor mu? 

Evet Hayır 

  

5 
Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan saha(lar) 
bulunuyor mu? 

Evet Hayır 

  

6 
Çalışma alanı içerisinde çalışanlar hariç kişi/kişiler bulunuyor mu? (örneğin 
hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu taşıma araçları) 

Evet Hayır 

  

7 Son 3 yıl içinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir şikayet oldu mu? 
Evet Hayır 
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ISO 45001 Faaliyet Alan Bilgileri 

Prosesleriniz ile ilgili kilit tehlikeler ve İSG riskleriniz 
nelerdir? (Tehlikeli madde, ekipman/makine vb.)  

 

Kullanılan başlıca tehlikeli maddeleriz nelerdir? 

 

Yürürlükteki İSG mevzuatından kaynaklanan ilgili 
yasal yükümlülükleriniz nelerdir? 

 

Başka bir kuruluşun tesislerinde hizmet veriyor 
musunuz? Evet ise bu hizmetler nelerdir? Bu 
sahalarda sizin adınıza çalışan sayıları ve İSG 
riskleri nelerdir? 

 

Kuruluşunuzun İSG yönetim sistemi, dış saha 
faaliyetlerini (diğer kuruluşun İSGYS 
yükümlülüklerine bağlı olmaksızın) kapsıyor mu? 
Diğer kuruluş ile aranızda İSG ile ilgili özel bir 
sözleşme şartı mevcut mu? 

 
 

Kuruluşunuzda tekrarlayan basit görevleri olan 
geçici vasıfsız personeller mevcut mu? Varsa 
yaptıkları işler, bu işleri yapan çalışan sayıları ve 
maruz kalınan İSG riskleri nelerdir?  
 

 
 

 
 
4. BÖLÜM (Birden fazla standart mevcut ise) 
 

 FAKTÖRLER ENTEGRASYON SEVİYESİ 

1 Tüm iş stratejisi ve planını dikkate alan yönetim gözden geçirme  
Tam Entegre 

 
Kısmen 

 
Ayrı 

 

2 
İç tetkikler için entegre yaklaşım (İç tetkikçiler, her standartta ortak 
olacak ve her bir standart için kalifiye olacak şekilde) 

Tam Entegre 
 

Kısmen 
 

Ayrı 
 

3 Politika ve hedeflere entegre yaklaşım 
Tam Entegre 

 
Kısmen 

 
Ayrı 

 

4 Sistem proseslerine entegre yaklaşım 
Tam Entegre 

 
Kısmen 

 
Ayrı 

 

5 İş talimatları da dahil olmak üzere entegre dokümantasyon 
Tam Entegre 

 
Kısmen 

 
Ayrı 

 

6 
İyileştirme mekanizmalarına entegre yaklaşım (Düzeltici ve 
Önleyici faaliyetler; ölçme ve sürekli iyileştirme) 

Tam Entegre 
 

Kısmen 
 

Ayrı 
 

7 
İşletme çapında risk yönetimi yaklaşımlarının iyi kullanımı ile 
planlamada entegre yaklaşım 

Tam Entegre 
 

Kısmen 
 

Ayrı 
 

8 Entegre yönetim desteği ve sorumlulukları 
Tam Entegre 

 
Kısmen 

 
Ayrı 

 

 
 

 
YETKİLİ ADI/SOYADI/UNVANI 

 
TARİH /İMZA 

 


