ÇYS EK FİRMA BİLGİ FORMU
EMS ADDITIONAL COMPANY INFORMATION FORM

Bu doküman ve eklerinin içeriği doldurulması halinde gizlidir. / If the contents of this document and its attachments are filled, it is hidden.

Firma Adı/Company Name:
Firmanın çevreyi ilgilendiren faaliyetleri / Company's environmental activities
Tesisinizdeki Faaliyetlerinizin hangi boyutları çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir?
Which dimensions of your activity at your facility have significant environmental impacts?

Havaya Salınan Emisyonlar / Emissions that released into the air

Suya Salınımlar / Water Release

Tehlikeli Atık Yönetimi / Hazardous Waste Management

Katı Atık Yönetimi / Solid Waste Management

Kimyasal Kullanımı / Chemical Usage

Enerji Kullanımı / Energy Use

Ham Madde Kullanımı / Raw Material Use

Petrol Depolama Tankı / Oil Storage Tank

Diğer/ Others:
Aşağıda firmanıza uygun olanları işaretleyiniz. / Please check below if your company is suitable
Firma birçok bina üzerine geniş bir alana veya birçok adrese dağıtılmıştır. / The company has distributed a large area of many buildings or
many adrese

Değişik lisanlarda konuşan çalışanlar vardır. / There are employees who speak different languages
Yüksek öncelikli kanuni zorunluluklar vardır. / There are high-priority legal requirements.
Üretim süreçleri veya faaliyetleri çok komplekstir veya çok değişik alt faaliyet alanlarından oluşmaktadır. / Production processes or
activities are complex or consist of many different sub-fields of activity

Yönetim sisteminin belgelendirileceği faaliyet alanında ziyaret edilmesi gereken geçici adresler vardır. / There are temporary
addresses that should be visited in the area of activity in which the management system will be certificated.

Endüstri alanına göre ilave veya yasal koşullar veya alışılmadık çevresel şartlar vardır. / Depending on the industry, there are additional
or legal or unusual environmental conditions.

Denetçinin zaman ayırması gereken dolaylı çevre boyutları vardır. / There are indirect environmental dimensions that the auditor must
devote time to.

Çalışan sayısına nispeten çok küçük bir çalışma alanı vardır ( örneğin ofis işyerleri) / Compared to the number of employees, there is a
very small work area. (Eg office workplaces)

Tüm vardiyalarda aynı faaliyetler yapılmaktadır ve önceki denetimlerde ( iç ve dış denetimler) vardiyalardaki çalışma
performansına ait kanıtlar mevcuttur. / The same activities are carried out in all shifts and there is evidence of work performance of shifts in
previous audits (internal and external audits).

Çalışanların büyük çoğunluğu aynı veya benzer işler yapmaktadır. / The vast majority of employees are doing the same or similar jobs.

Formu Dolduran / Authorized who fill the form:
Tarih:
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Signature – Stamp
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