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Company Information / Firma Bilgileri 

Company Name 
Firma Adı / Unvanı 

:  

Top Manager 
Üst Yönetici 

:  
Manegement 
Representative 
Yönetim Temsilcisi  

:  

 

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 

  

 

Nr 
No 

Factors Affecting Audıting Period / Denetim Süresini Etkileyen Faktörler 
Please Answer The Following Questions / Lütfen Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız 

Yes 
Evet 

No 
Hayır 

1 
Do you have higher sensitivity of receiving environment compared to typical location for the 
industry sector? 
Endüstri sektörü için tipik lokasyona göre çevre alma duyarlılığınız var mı? 

  

2 
Do you have views of interested parties? 
İlgili tarafların görüşlerine sahip misiniz? 

  

3 
Do you have indirect aspects necessitating increase in audit time? 
Denetim süresinin artmasını gerektiren dolaylı yönleriniz var mı? 

  

4 
Do you have additional or unusual environmental aspects or regulated conditions for the sector? 
Sektör için ek veya sıradışı çevresel yönleriniz veya düzenlenmiş şartlarınız var mı? 

  

5 

Do you have Risks of environmental accidents and impacts arising, or likely to arise, as 
consequences of incidents, accidents and potential emergency situations, previous 
environmental problems that the organization has contributed to. 
Kuruluşunuzun daha önce yarattığı çevresel sorunların, kazaların, kazaların ve olası acil 
durumların bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel çevresel kazalar ve 
etkiler riskleri var mı? 

  

6 

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

  
If yes, please explain: 
Varsa lütfen açıklayınız: 

 

 

Questions Regarding Environmental Management System / Çevre Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular 
Please Answer The Following Questions / Lütfen Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız 

Introduce your activities that effects environment. 

:  Çevresel etkilere neden olan faaliyetlerinizi 
tanımlayınız. 

What is the natural resources your company uses? 
Clarify in which stages it uses? 

(Natural gas, underground water resources etc…) 
:  

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

How to eleminate waterwastes caused by the 
production? How is abstersion done? In case where 
wastewater treatment plant is not required, where does 
wastewater discharge done? 

:  
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Üretim ya da kullanım sonucu meydana gelen atıksular 
nasıl bertaraf edilmektedir? Arıtımı nasıl 
sağlanmaktadır? Atıksu Artıma Tesisi’nin gerekli 
olmadığı durumlarda atıksu deşarjı nereye 
yapılmaktadır? 

Mention if there is any other waste material (e.g 
packing wastes, organic wastes etc) or any dangerous 
material caused by the process or activities of your 
company? If yes mention the elimination process? 

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

Mention the precautions made for air pollution? Is there 
any emission measurement? 

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

What are the precautions made for noise pollution? 
Mention the measurement techniques. 

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

 

Name Surname / Ad Soyad Date / Tarih Stamp + Signature / Kaşe + İmza 

  
  


