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Kuruluş
Organization
*Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan kuruluş ünvanını yazınız/Please write the title as stated at official gazzette.

Merkez Adres
Head Office
*Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adresi yazınız/Please write the address as stated at official gazzette.

Üretim/Hizmet Yeri Adresi
Production/Service Address
*Merkez adresten farklı ise/If different from head office

Merkez Telefon
Phone
Merkez Faks
Fax
E-Posta
E-mail
Genel Müdür
General Manager
Toplam Çalışan Sayısı
Total Number of Employees
Taşeron Çalışan Sayısı

Vergi Dairesi
Tax Office
Vergi No.
Reg. No.
Web Adresi
Web Address
Yönetim Temsilcisi
Management Representative
Vardiya Sayısı
Number Of Shifts
Vardiyalı Çalışan Sayısı

Number of Subcontractors Employees

Number of Employees Working by Shift

Belgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı
The Scope of The Management System Requested to be Certificated
Türkçe
English

Var ise ISO 27001:2013 standardına gore Ek A’da hariç tutulan maddeleri belirtiniz.
Denote the excluded clauses of ISO 27001:2013 Annex A standard, if exist.

Var ise uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuat hakkında bilgi veriniz.
Please give information about any legal regulation that you are obliged to abide by, if exits.

Başvurulan belgelendirme alanıyla ilgili olarak fonksiyonlar, faaliyetler ve teknik kaynaklarınız hakkında bilgi veriniz.
Please give information about your functions, activities and technical sources related to your certification area.
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Proses ve işlemlerinizin etkileriyle ilgili bilgi veriniz.
Please give information about the effects of your processes and operations.
Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.
If you have a relation with a bigger corporation please give information
Eğer kullanıldıysa danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veriniz.
If you used any consultancy service please give information about it.
UNIVERSAL CERTIFICATION’ı nereden tanıyorsunuz?
How do you know UNIVERSAL CERTIFICATION?

BGYS kapsamındaki süreçlerin karmaşıklık
seviyesini belirtiniz/Please denote complexity level of

□1-5
□1-5
□1-5
□1-5
□Yüksek

□5-10
□5-10
□5-10
□5-10
□Orta

□10-15
□10-15
□10-15
□10-15
□Düşük

Şirket network güvenliği uygulamalarının
karmaşıklığı nedir? What is complexity of company network

□Yüksek

□Orta

□Düşük

□1-5

□5-10

□10-15

Sunucu sayısı nedir?
Number of server?

Kurumsal yazılım uygulamaları sayısı nedir?
Number of corporate software application?
PC/laptop kullanıcı sayısı nedir?
Number of PC/laptop user?

BGYS kapsamındaki süreçlerin sayısı nedir?
Number of processes in scope of ISMS?

□15-….
□15-….
□15-….
□15-….

processes in scope of ISMS?

security application?

Faaliyet gösterdiğiniz sektörü belirtiniz
Please denote the operated sector.
BGYS kuruluşunuzda ne kadar zamandır
uygulanıyor? (Ay) How long ISMS have been applied?
BGYS kapsamında yer alan faaliyetlerinizde dış
kaynak kullanarak işletilen prosesler ve kontroller
mevcut mudur? Var ise yazınız/If you have outsourced
processes please note.

Varsa bu kontroller için ziyaret etmemiz gereken
başka yer var mıdır?(lokasyonlar, data-center,
yazılım geliştirme, teknopark, ar-ge ofisleri v.b.)

Are there any other places for control?(Locations, data-center,
techno park, sofware devolopment, r&d offices etc.)

İç veya dış müşteri tarafından kullanılan kritik ve
servis seviye gereklilikleri çok yüksek hizmetler var
mıdır?Are there any services which are critic and has high
level of service necessity used by internal or external clients?

Denetim esnasında sunulamayacak gizli bilgileriniz
varmı dır?

Are there any confidential information that you could not share
during the audit?

Yönetim Temsilcisinin İmzası
The signature of the management representative

Tarih
Date

*Varsa kuruluşun organizasyon şemasını bu forma ekleyerek gönderiniz.
Please send the organization chart in the attachment of this form, if exists.
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□15-….

