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Bu bilgiler mevcut belge değişikliği talepleriniz ve/veya uluslararası standartlar gereği yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi gereken ara 
denetimlerinizin planlamasının yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Firmamızda mevcut bulunan bilgileriniz Tablo 1’ de belirtilmiştir. Denetim 

öncesi planlamanızın doğru olarak yapılabilmesi için lütfen aşağıdaki bilgilerde oluşan değişikliklerinizi Tablo 2’ de tanımlayınız. Tablo 3-4-5-6 
ilk başvuru sırasında firmanıza özgü hususları belirttiğiniz ve herhangi bir değişiklik durumunu UKS Belgelendirmeye iletmeniz gereken 

durumlardır. Değişiklik olmaması durumunda boş bırakınız. Belge bitiş sürenizden en az 2 ay önce uygun tarihli tetkik planlaması için bu form 
firmalara gönderilmektedir. Sözleşmenin sürdürülmesi kararınızı takiben formu doldurarak Planlama Bölümüne iletiniz. 

Tablo 1. Firma Mevcut Bilgileri 

Firma Adı  

Merkez Adres  

Şube Adresleri  

Kapsam  

Telefon  E-posta  

Hariç Tutulan Standart 
Maddeleri 

 İlgili Kişi  

Toplam Çalışan Sayısı (Yarı 

zamanlı, geçici, vasıfsız, taşeron 

toplamı) 
 Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı  

Tüm Vardiyalarda Aynı İş 
Yapılıyor mu? 

     Evet           Hayır 
Vardiya Sayısı / Vardiyalı Çalışan 
Sayısı 

1 2 3 

   

 
 

Tablo 2. Değişiklikler ve Açıklamaları 

 Unvan değişikliği  

 Adres değişikliği  

 Tüzel kişilik değişikliği  

 Kapsam değişikliği  

 İlgili Kişi değişikliği  

 

Çalışan sayısı değişikliği 
(yarı zamanlı, taşeron, kalıcı olmayan çalışanlar da 
dahil olmak üzere toplam çalışan sayısı) 

 

 İletişim bilgileri değişikliği  

 Varsa Yönetim Sistemindeki Büyük Değişiklikler  

 
Proseslerdeki değişiklikler ürün/hizmet 
sayısındaki (yeni eklenen veya çıkartılan 
prosesler hakkında bilgi veriniz) 

 

 
Ürün Grubu/ HACCP sayısı* değişikliği (ISO 
22000 firmaları için) 

 

 Hariç tutulan standart maddesi  

 
Şube değişiklikleri (eklenen veya kapatılan 
şubeleri belirtiniz) 

 

 
Kullanılan teknolojik alanlardaki değişiklikler (ISO 
27001 firmaları için) 

 

 
Son bir yıl içinde bilgi güvenliği ihlal olayı 
yaşandı mı? Evet ise bilgi veriniz. 

 

 
BT altyapısı karmaşıklığı değişiklikleri ( Platform, 
sunucu, işletim sistemi, veri tabanıı ve ağlar) 
(ISO 27001 firmaları için) 

 

 
Afet Kurtarma (DR) sahalarının kullanım durumu 
ve sayısındaki değişiklikler  (ISO 27001 firmaları 
için) 

 

 
Çevre boyutlarında değişiklik (ISO 14001 
firmaları için) 
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Son bir yıl içinde çevre kazası yaşandı mı? Evet 
ise bilgi veriniz. (ISO 14001 firmaları için)  

 

 
İş güvenliği tehlike ve risklerinde değişiklik (ISO 
45001 firmaları için) 

 

 
Son bir yıl içinde iş kazası yaşandı mı? Evet ise 
bilgi veriniz. 

 

 
Son bir yıl içinde yasal otorite tarafından cezai 
işlem uygulandı mı? Evet ise bilgi veriniz.  

 

 
Son bir yıl içinde ilgili taraflardan şikayet ve/veya 
farklı geri bildirimler alındı mı? Evet ise bilgi 
veriniz. 

 

 Personel çalışma düzeninde değişiklik  

 
Tabi olunan yasal şart gerekliliklerinde 
değişiklikler 

 

 Dış kaynaklı proses değişiklikleri  

 
Üretimde kullanılan otomasyon düzeyi 
değişiklikleri 

 

 Diğer  

İncelenecek geçici saha adres ve faaliyetlerini belirtiniz.  

Bildirimde Bulunan Yetkili Ad Soyad  İmza  

 

Tablo 3 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler 
9001-14001-22000-45001 

İlgili Standart Kriter Evet/Var Hayır/Yok 

9001, 14001, 45001, 22000 (+) Tetkik sırasında tercüman ihtiyacı var mı?   

9001, 14001, 45001, 22000 (+) Çalışan sayınıza göre geniş çalışma alanlarına sahip misiniz?   

9001, 14001, 45001 (+) 
İşin yapıldığı birden fazla bina veya yeri içeren karmaşık lojistik yapısına 
sahip misiniz? 

  

9001, 14001, 45001 (+) 
Faaliyetlerinizi etkileyen yüksek düzeyde mevzuat gerekliliği var mı? örneğin; 
ilaç, gıda, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.) 

  

 

9001, 14001, 45001 (+) Karmaşık, nadir görülen veya birbirinden çok farklı proseslere ve ürünlere 
sahip misiniz? 

  

 

9001,  22000 (+) Birden fazla ana faaliyet, ürün hattına sahip misiniz?   

 

9001, 14001, 45001 (+) 
Yönetim sistemi belgelendirmeye tabi olan daimi sahaların faaliyetlerini 
doğrulamak için geçici sahaların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlere mi 
sahipsiniz. 

  

 

9001, 45001,14001 (+) Dış kaynaklı süreçlerinizin sayısı 3 ve üzerinde mi?     

 

14001 (+) Endüstri sektörü için tipik konuma kıyasla alıcı ortamın daha yüksek 
duyarlılığa sahip mi? 
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14001, 45001 (+) İlgili tarafların görüşleri, son 3 yıl içinde Çevre veya ISG ile ilgili herhangi bir 
şikâyeti oldu mu? 

  

 

14001, 45001 (+) Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı veya ISG mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı?   

 

45001 (+) Kaza ve mesleki hastalık oranı, İş sektörü ortalamasının üzerinde mi?/   

 

45001 (+) Kuruluş sahasında kamusal birimler hazır bulunuyor mu? (örneğin 
hastaneler, okullar, havaalanları, limanlar, tren istasyonları, toplu ulaşım) 

  

 

45001 (+) Sahalarınızda alt yüklenici ve geçici personel çalışması yapılıyor mu?   

 

45001 (+) 
Büyük endüstriyel kaza riskine maruz bırakan miktarlarda tehlikeli maddeler 
bulunduruyor musunuz? 

  

 

45001 (+) Ana sahanın bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde kapsama dahil olan 
sahalarınız bulunuyor mu? (mevzuat ve dil iyi bilinmiyorsa). 

  

 

9001, 14001, 45001 (-) Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis 
gibi) 

  

 

9001, 14001, 45001 (-) UKS belgelendirmeden alınmış farklı sertifikalarınız var mı?   

 

9001, 14001, 45001 (-) 3 yıldan uzun süredir yönetim sistemi işletiyor musunuz?   

 

9001, 14001, 45001 (-) 
UKS Belgelendirme dışında bir uygunluk değerlendirme firmasından yönetim 
sistem belgesine sahip misiniz? 

  

 

9001, 14001 (-) Üretimde yüksek düzeyde otomasyon kullanıyor musunuz?   

 

9001, 14001, 45001 (-) 
Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile 
yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? 

  

 

Tablo 4 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler 
27001 

Tabi olunan yasal şart gereklilikleri 
 Ulusal ve uluslararası çok sayıda 

gereklilik(+%5)  
 Faaliyet kapsamına göre 

standart gereklilikler(%0) 
 Az sayıda yasal 

gereklilik(-%5) 

Çalışma alanı boyutları, niteliği ve 
sayısı (çalışan sayısına göre) 

 Geniş çalışma alanları / çok sayıda 
geçici alan(+%5) 

 Ortalama çalışma alanı 
boyutu ve/veya 1-2 arası geçici 
alan(%0) 

 Küçük çalışma alanları 
ve/veya geçici alan 
olmaması(-%5) 

Tetkik ekip üyeleri arasında iletişim 
için ek süre gereklilikleri 

 Tetkikin tamamı tercüman ile 
yapılmalıdır. (+%5) 

 Tetkikin bir kısmı tercüman 
ile yapılmalıdır. (%0) 

 Tetkikte tercüman 
ihtiyacı yoktur. (%0) 

Faaliyet ve ürün sayısı 
 4 ve daha fazla ana faaliyet/ürün 

(hizmet) grubu (+%5) 
 1 - 4 arası ana faaliyet/ürün 

(hizmet) grubu(%0) 

 Tek ana faaliyet ve tek 
ürün (hizmet) 
üretilmektedir. (-%5) 

Personel çalışma düzeni 
 Personellerin farklı görevleri yerine 

getirmesi / İş yeri dışında çok az 
personel çalışması (+%5) 

 Personelin gruplar halinde 
farklı görevleri yerine getirmesi / 
Az sayıda iş yeri dışında 
personel(%0) 

 Personelin önemli 
kısmının aynı işi yapması / 
Çok sayıda personel iş yeri 
dışında çalışması(-%5) 
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Yönetim sistem olgunluğu 
 Yönetim sistem belgesi yok. Sistem 

son 1 yıl içinde kurulmuş. (+%5) 

 UKS ve dışında belgelendirme 
firmalarından belge alınmıştır 3 
yıldan kısa süredir sistem var. 
(%0) 

 UKS ve dışında 
belgelendirme 
firmalarından belge 
alınmıştır 3 yıdan uzun 
süredir sistem var. (-%5) 

BT altyapısı karmaşıklığı 
( Platform, sunucu, işletim sistemi, 
veri tabanıı ve ağlar) 

 Farklı ve çok sayıda alt yapı türleri 
bulunması (+%5) 

 Farklı ancak sınırlı sayıda alt 
yapı türleri bulunması (%0) 

 Bazı alt yapı türleri 
sınırlı sayıda bulunması     
(-%5) 

Dış kaynak kullanımı 
(Bulut hizmetleri, teknik destek 
gibi) 

 Önemli faaliyetlerde büyük oranda 
dış kaynak kullanımı (+%5) 

 Önemli olmayan faaliyetlerde 
birkaç dış kaynak kullanımı(%0) 

 Herhangi bir faaliyet 
dışarıdan temin edilmiyor. 
(-%5) 

Bilgi Sistem geliştirme 
 Kapsamlı kurum içi ve kurum dışı 

sistem geliştirme (+%5) 
 Sınırlı sayıda kurum içi sistem 

geliştirme (%0) 
 Sistem geliştirme yok 

(-%5) 

Afet Kurtarma (DR) sahalarının 
kullanım durumu ve sayısı 

 Yüksek gereksinim / Farklı 
alternatiflerin kullanılması (+%5) 

 Orta gereksinim / 1 veya 2 
alternatif gibi sınırlı kullanım 
(%0) 

 Düşük gereksinim       
(-%5) 

SOA Bildirgesi ve BGYS Sistem 
Değişikliği 

 Kapsamdaki veya BGYS’nin servis 
odaklı mimarisinde (SOA) önemli 
değişiklikler (+%5) 

 Kapsamdaki veya BGYS’nin 
servis odaklı mimarisinde (SOA) 
küçük değişiklikler (%0) 

 Son yapılan tetkikinden 
sonra değişiklik yok (-%5) 

 

 
Tablo 5 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler 

20000-1 

SN Kriter 

Azalt
ma 

Arttır
ma 

Oranı 

Evet/Var Hayır/Yok 

1 HYS ve hizmetlerinizdeki değişim oranı düşük mü? 

 
(-%5)   

2 UKS dışındaki başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan 20000-1 belgesine sahip misiniz? 

 
(-%5)   

3 UKS belgelendirmeden alınmış başka bir belgeniz var mı? 

 

(-%5)   

4 Tek ve basit bir hizmet mi yürütüyorsunuz? 

 

(-%5)   

5 
Hizmet yönetim personelinin önemli bir kısmı aynı basit görevleri mi yerine getiriyor? 

 

(-%5)   

6 
Az sayıda personel ile tek çalışma ortamına mı sahipsiniz? 

 

(-%5)   

7 
Hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili taraflara düşük gerekliliğe mi sahipsiniz? 

 

(-%5)   

8 Birden fazla yetki alanı, aynı veya farklı dönemlerde çok mekânlı çalışma içeren karmaşık 
lojistiklere sahip misiniz? 

 
(+%5)   

9 
Farklı dilde konuşulan personellere sahip misiniz? 

 

(+%5)   

10 
HYS kapsamınız çok büyük veya karmaşık mıdır? (ör. yüksek sayıda hizmet, personel veya 
mekân) 

 

(+%5)   

11 
Müşterinzin HYS’sini etkileyen yasal ve düzenleyici gereklilikler çok sayıda mıdır? 

 

(+%5)   
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12 
HYS kapsamında fazla sayıda geçici sahalarınız var mı? 

 

(+%5)   

13 
HYS kapsamında yürütülen karmaşık iş süreçlerine sahip misiniz? 

 

(+%5)   

14 
Hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili taraflara yüksek gerekliliğe mi sahipsiniz? 

 
(+%5)   

15 
Sıkça hizmet eklenmesi, çıkarılması, hizmetlerin devredilmesi veya hizmetlerde önemli 
değişiklikler oluyor mu? 

 
(+%5)   

 

 
Tablo 6 Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler 

27701 

Kişisel Veri İşleme 
Türü 

Veri Sorumlusu   Veri İşleyen 

Yükümlülük Türü Sözleşmeli Yükümlülük   
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Ek Olarak 
Farklı Yasal Yükümlülük 

Kişisel Veri 
Kategorileri 

Hassas (Özel Nitelikli) Kişisel Veri   Standart Kişisel Veri 

Verisi İşlenen İlgili 
Taraf 

Çalışan   Müşteri   
Tedarikçi & 
Taşeron 

Diğer………..  

Kişisel Veri 
Depolama Alanı Bulut  

Lokal 
Sunucu 

  
Hem Bulut Hem de 
Lokal Sunucu 

Taşeron Tarafından 
Yürütülüyor. 

 

 
NOT: Not: Mevcut ISO 27001 sertifikası mevcut olup 27001 gözetim denetimden bağımsız ISO 27701 tetkiki talep 
edilmesi durumunda ISO 27701 sertifikanızın geçerlilik tarihi ISO 27001 sertifikanızdaki gibi düzenlenecektir. 
 
Bu kısım Belgelendirme Müdürü tarafından doldurulacaktır. 
 

 1- Planlı Ara tetkikler 

 
1.1- Tetkik süresini etkileyen değişiklikler yoktur. İlk planlamaya uygun tetkik 
gerçekleştirilecektir. 

 
1.2- Tetkik süresini etkileyen değişikliler vardır. FR.30.07 Ara Tetkikler Planlama Formu 

ile tekrar hesaplama yapılacaktır. 

 2- Planlı tetkik dışında değişiklik bildirimi 

 
2.1- Belge değişiklik talebi tetkik gere gerektirmektedir. PR.30.01 Belgelendirme 
Prosedürüne uygun tetkik planlanacaktır. 

 
2.2- Belge değişiklik talebi denetim gerektirmemektedir. Edinilen bilgiler doğrultusunda yeni 
belge basılabilir. 

 

Sistem Belgelendirme Müdürünün Onayı Tarih/İmza 
 


