
Avrupa Birliği ile entegrasyon-

da da en önemli konulardan 

olan çevre ;ayrıca Çevre ve 

Orman Bakanlığı’nın da yaptığı 

denetimlerde vb. bu standardın 

isteklerine paralel konuları içer-

mektedir. 

İşletmelerin çevreye verdikleri 

veya verebilecekleri zararların 

sistematik bir şekilde azaltılma-

sı ve mümkün ise ortadan kal-

dırılabilmesi için geliştirilen 

yönetim sistemine “Çevre Yö-

netim Sistemi” adı verilir. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sis-

temi,özünde doğal kaynak kul-

lanımının azaltılması, toprağa, 

suya,havaya verilen zararların 

minimum düzeye indirilmesini 

amaçlayan ,risk analizleri taba-

nında kurulan bir yönetim mo-

delidir. 

Her geçen gün daha da küçülen 

dünyamızın kaynaklarının sonsuz 

olmadığı,ürün ve faaliyetlerin 

çevre etkilerinin yerel ve bölge-

sel kalmayıp, global olduğu artık 

tüm dünyada kabul edilmiştir. 

Artık global pazarda var olabil-

mek insana verilen değer ve 

saygıyla ölçülmektedir. Bugünün 

tüketicisi beklenti ve ihtiyaçları-

nın en üst düzeyde karşılanması-

nın yanı sıra, kendisine yaşadığı 

çevreye ve dünyasına değer 

verilmesini, saygı gösterilmesini 

talep etmekte ve piyasada bunu 

sorgulamaktadır. 

Bu gelişmeler işletmelerin 
çevre ile etkileşimlerini kont-

rol altında tutabilmelerini ve 

çevre icraat ve başarılarını 
sürekli iyileştirebilmelerini 

sağlayacak yönetim sistemle-
rine ihtiyaç bulunduğu gerçe-

ğini ortaya çıkarmıştır. 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ; 
Ekosistem içinde, madde ve enerji döngülerinin bozulmasına, canlı ve can-

sız çevrenin doğal olmayan kaynaklar tarafından olumsuz yönde etkilen-

mesine denir. 

ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi 
Nasıl Çalışır? 

 1.Adım:Müşterile

rinizi tanıyın ve 

algılama şekilleri-

ni belirleyin 

 2.Adım:Müşterile

rinizin isteklerini 

nasıl yerine geti-

receğinizi planla-

yın 

 3.Adım:Planınızı 

uygulayın 

 4.Adım:İzleyin 

ve kontrol edin. 

 5.Adım:Harekete 

geçin ve prosesi-

nizi geliştirin. 

ISO 14001:2004 
Standart Maddeleri; 
 
1) Kapsam 

 
2) Atıf Yapılan Standartlar 

 
3) Tarifler 

 
4) Çevre Yönetim Sistemi 

Şartları ve Başlıca Unsur-

ları 
  4.1) Genel şartlar 

  4.2) Çevre politikası 
  4.3)  Planlama 

  4.4)  Uygulama ve işlem 

  4.5)  Kontrol ve düzeltici 
faaliyet 

  4.6)  Yönetimin gözden 
geçirilmesi 
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ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Yükümlülük Altına Girme 

Ve Politika; Kuruluş çevre 

politikasını tayin etmeli ve çevre 

yönetim sistemine bağlılık taah-

hüdünde bulunmalı. 

Planlama; Kuruluş faaliyetleri, 

ürün ve hizmetlerinin çevre bo-

yutlarını belirlemeli, bunların 

önemli olanlarını seçmeli-

dir.Taahhütlerini gerçekleştirmek 

için amaç ve hedefler tespit edil-

meli, bu amaç ve hedeflere ulaş-

mak için gerçekleştireceği faaliyet-

leri programlamalıdır. 

Uygulama ve İşlem; Kuruluş, 

çevre politikasını gerçekleştirmek, 

amaç ve hedeflerine ulaşabilmek 

maksadıyla etkin bir uygulamada 

bulunabilmek için gerekli yetenek 

ve imkanlarla birlikte bir destek 

mekanizması geliştirmelidir. 

Kontrol ve Düzenleyici Faa-

liyet; Kuruluş, çevre icraatını ve 

bu icraattaki başarı derecesini 

ölçmeli, izleyip değerlendirmeli. 

Gözden Geçirme ve Ge-

liştirme; Kuruluş,genel çevre 

icraatını ve bu icraattaki genel 

başarı derecesini geliştirmek  

amacı ile ,çevre yönetim siste-

mini gözden geçirmeli ve sürekli 

olarak değiştirmeli. 

 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları; 

1)  Ulusal/uluslar arası mevzuatlara uyumun arttırılması 

2)  Çevresel performansın arttırılması 

3)  Pazar stratejileri 

4)  Uluslar arası rekabette avantaj sağlanması 

5)  İşletmenin itibar ve Pazar payının artması 

6)  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması 

7)  Beklenmedik durumlarda ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb olayla-
rın azaltılması 

8)  Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması 

9)  Hammadde ve tasarrufu sağlanması 

10) İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması 

11) ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilebilirli-
ğin sağlanması 

12) Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede 
çevreyi olumsuz etkileyen unsurların azaltılması 

13) Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi 

14) Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuatlara uyum sağlanması 

15) Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerinin azalması veya tamamıyla ortadan kalkması 

16) Yasal durumlara karşı ,mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmesi Çevre Yönetim Sis-
temi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilmesi 

17) Gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılması 

18) Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin arttırılması 

19) Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmanın, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilememesi 

20) Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilebilmesi,bilinçli tüketicilere erişilebilmesi ve onları 
kazanma şansını arttırması 

21) Kaynakların etkin kullanılması 

22) Çevreye bırakılan atıkların azaltılması. 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri 

Çevre Yönetim Siste-

mi tüm dünyada ISO 
14001 standardı ile 

bilinmektedir ve ISO 
9001 Kalite Yönetim 

Sistemi Standardın-

dan sonra uluslar 
arası işletmelerde 

tanınması ve uygu-
lanması çok hızlı ol-

muştur. Halen ISO 
14000 standardının 

uygulaması gönüllü-

lük esasına dayan-
makla birlikte, yakın 

bir gelecekte gerek 
toplumun, gerek 

uluslararası kuruluşla-

rın ve gerekse devlet-
lerin zorlaması ile 

standardın zorunlu 
bir uygulamaya dö-

nüşeceği tahmin edil-
mektedir. 

BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminizi BVA Belge-
lendirme üzerinden TÜRKAK akreditasyonlu ola-
rak veya temsilcisi olduğumuz Certification 
Europe üzerinden INAB akreditasyonlu olarak 
belgelendirmekteyiz. 
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