
‘‘ 1999’dan Beri Bilgilendiriyor,
Belgelendiriyoruz...”



Tanıtım
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardı'nın oluşturulması ilk kez 1992 senesinde haziranda Rio
kentinde gerçekleşen dünya zirvesinde alınan hükümlere ve Rio anlaşmasında bulunan ilkelere
dayanmaktadır. Rio kentinde gerçekleşen dünya zirvesinin düzenlenmesinin 1 sene ardından, 1993’te ISO
nezdinde, ülkeler arası çevre yönetim standartlarını oluşmak amacı ile, yaklaşık 50 değişik devletin
temsilcilerinden kurulu bir teknik komite meydana getirildi. Bu komitenin araştırmaları neticesinde, ISO
14001'in Tarihçesi 1996 senesinin eylülü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı yayını yapılarak
yaşama geçirildi. Günümüzde ISO 14001 standardının faaliyeti gönüllülük temeline dayanmak ile beraber,
yakın zamanda hem toplumun hem ülkeler arası işletmelerin hemde devletlerin zorlaması ile standardın
mecburi bir uygulama haline geleceği tahmin ediliyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları devletlerin çevre ile alakalı olan yönetmeliklerine uyum
hususunda işletmelerin işini basitleştireceği düşüncesi ile destek vermiş ve işletmeler adına bir rekabet fırsatı
vermesi için farklı kanunlar ile, hibe teşvik programları yardımı ile işleme konmaya çalışılmıştır. Dünya
genelinde günümüzde geldiği noktada enerji arzı, sera etkisi, kirliliğin engellenmesi gibi hususlarda
gerçekleştirdiği paydaşlık sebebi ile de uzun bir zaman destek vereceği hususlar içinde yer alacağı akla
getirilmektedir. Zira çevre hususunda yer alan temel ISO 14001 uygulama standardı en sık şekilde bilinmekte
ve kullanılmaktadır.

Çevre Yönetim Sisteminin Geçirdiği Süreçler İse

➤1973 yılında Avrupa birliği şartları I. Eylem planının yayınında bulunulmuştur (Çevreyi koruyucu
tedbirleri faaliyet geçirmek amacı ile)
➤1992 yılında BS 7750 Standardı
➤1992 yılında Rio Deklarasyonu
➤1993 yılında ISO nezdinde 14000 ailesi Standartlarında gelişme kaydetmek adına ISO/TC 207. Çevresel
Yönetim Teknik Komitesi oluşturulmuştur
➤1994 yılında TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)
➤1996 yılında ISO 14001 standardı
➤2005 yılının Nisan ayında ise ISO 14001 güncel versiyon

ISO 14001 Tarihi

“ ISO 14000 serisi ISO Standart Geliştirme
Komitesi TC207 nezdinde oluşturulmuş bir
Çevre Yönetim Standardı'dır. ’’

Bu seri, işletmeler ile alakalı çevresel konularının
tümünü çerçevesine almak adına tasarımda
bulunmak ve işletmelerin çevresel etkilerin
önceliğini belirleyerek bu etkileri koordine etmeleri
ve kontrol etmeleri hususunda kaynak
özelliğindedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
tüketiminin indirgenmesini suya, toprağa, havaya
verilen zararların asgari seviyeye düşürülmesini

hedefleyen, risk değerlendirmeleri tabanında inşa
edilen bir yönetim şeklidir.
ISO 14001’in tarihçesi ve çevre bilinci ile alakalı
olan gelişmeler ise; Çevre bilinci, dünyanın genelini
risk altına alan bir takım esas çevre problemleri ve
bu çevre problemlerinin neden olduğu bir takım
neticelerin anlaşılmasının ardından meydana
gelmeye başladı. Bu durum dolayısı ile, işletmelerin
çevre faktörüne karşı daha duyarlı olma
mecburiyeti meydana çıkarmıştır. Giderek ilerleme
kaydeden çevre bilinci, çevre yönetim sistemleri’ne
yönelik ülkeler arası standartların (ISO 14001)
gelişmesini temin etmiştir. ISO 14001 çevre



yönetim sistemi; üst kısımda ifade ettiğimiz
kavramın işletmeler nezdinde devam ettirilmesi
adına ihtiyaç duyulan planlama, faaliyete geçirme,
kontrol, düzenleyici metotları kapsar. Nüfusta
yaşanan artışı, şehirleşme ve endüstrileşme ile
beraber negatif çevre etkilerinde yaşanan yükselme
doğayı güç durumda bırakmaya başlamıştır. 1960
yıllarında uygulanan bilimsel teknolojik devrimin
çevre faktörü üzerinki etkileri, çevre adına koruma
ve iyileştirme çabalarının süratli bir şekilde
gerçekleşmesi ihtiyacını gözler önüne koymuştur.
İlerleyen nüfusa istihdam sağlama, gıda gereksinimi
ve devletlerin ilerleme kaydı da dikkate alındığında
yaşantımızı baskı altına alan çevre problemleri
adına yeni alternatifler aranmıştır. Özellikle sıfır
atık elde ederek etkisiz bir üretim yapma
alternatifinin mümkünatının olmaması nedeni ile,
çevre faktörünü daha az oranda kirletilerek üretim
veya hizmet temin edilmesine olanak veren
metotlar araştırılmıştır. 1969 senesinde Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri; çevrenin koruma altına
alınması hususunda üyelerin tümüne seslendi. Bu
problemler, 1968’da inşa edilen Roma
Kulübü’nün değişmek ve ya yok olmak
ikileminde oluşturulan rapor ile de gündeme
taşınmıştı. 1972’de çevre konferansı yapılarak ve
tek bir dünyamız bulunmakta sloganı dünyanın
tümünde pek çok işletmenin dikkatini çevre
problemlerine çekmişti.

1972’de Stockholm çevre konferansı düzenlenerek,
çevre aktörünü dışlamadan kalkınma stratejisi ifade

edilmiştir. Amaç, doğal kaynaklardan adil şekilde
faydalanmaktı. 1970’lerde finansal ilerleme ile
birlikte çevre aktörünün de koruma altına alınması
çözüm şeklinde sürdürülebilir kalkınma kavramı
değerlendirilmeye başlandı. Bu durumdaki yöntem,
1987’de Birleşmiş Milletler Çevre Ve Kalkınma
Komisyonu nezdinde yayını yapılan Ortak
Geleceğimiz ismi verilen raporda vardır.
Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün
gereksinimlerini ileriki nesillerin de kendi
gereksinimlerini tedarik etme olanaklarını bertaraf
etmeden temin etmektir. Herkesin ana ihtiyaçlarını
tedarik etmeyi ve kaynakların tüketiminin
amaçlayan bir değişim aşamasıdır.

Çevre problemleri, son 30 senede gider ayak
yükselen şekilde değerlendirmeye başlandı. Bu
yaşanan tartışmalardan yola çıkarak farklı
mevzuatlar, idari bildirimler ve standartlar gibi
yayınlar hızlı bir şekilde arttı. Avrupa Birliği’ne taraf
devletlerde faaliyet geçirilen ve sıkı disiplin olan
EMAS bu konulardan birisi durumundadır. ISO,
1996 yılının Eylül ayında çevre boyutlarının kontrol
edilmesi ve yok edilmesi hususlarına yönelik ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemleri standardının
yayımında bulundu. Yöntemleri hızlı bir şekilde
yayılan ve kabul edilen ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, çevre politikası, çevre hedefleri ve çevre
programları akabinde çevre boyutlarının kontrol
edilmesi ve yok edilmesine ilişkin koşulları
kapsamaktadır.

ISO 14001 Nedir?

‘‘Çevre yönetim sistemi, yaşamakta
olduğumuz doğaya ve çevreye etkilerimizi
değerlendiren koruma hedefi olan bir yönetim
sistemidir. ’’

Günden güne biraz daha küçülme eğilimi yaşayan
dünyamızın kaynaklarının sonu olduğunu, ürün ve
uygulamaların çevre etkilerinin yerel ve bölgesel
olmayarak, global olduğu dünyanın her yerinde
kabul edilmiş durumda. Bu bilinç çevresel etkilerin
hukuki faaliyetlerden hariç piyasa güçleri ile kontrol
altına alınması gereksinimi ile birlikte gelmiştir.
Bundan böyle global pazarda yer alabilmek insana
verilen saygı ve değer ile ölçülmektedir.
Günümüzün tüketicisi arz ve gereksinimleri en üst
seviyede tedarik edilmesi ile birlikte, kendisine
yaşadığı dünyasına ve çevresine önem verilmesini,

saygıda bulunulmasını istemekte ve piyasada bu
durumun sorgulaması yapılmaktadır. Bu

durumların, kuruluşların çevre ile girdiği
etkileşimleri kontrol edebilmelerini ve çevre faaliyet
ve elde ettikleri başarıları devamlı olarak
iyileştirebilmelerini temin edecek yönetim
sistemlerine gereksinim duyulduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır. Avrupa birliği ile entegrede de en
önem teşkil eden hususlardan Çevre; bunun yanı
sıra Çevre ve Orman Bakanlığının da
gerçekleştirdiği analizlerde gibi bu standardın
taleplerini doğrultusunda yer alan hususları
kapsamaktadır. Kuruluşların çevreye verdikleri
yada verme ihtimali olduğu zararların düzenli
olarak indirgenmesi ve mümkün bulunması
durumunda ortadan bertaraf edilmesi, adına



geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim
Sistemi ismi verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim
Sistemi, temelinde doğal kaynaklar az miktarda
kullanılması suya, toprağa ve hava faktörüne

verilen zararların en az seviyeye geçilmesini
hedefleyen, risk değerlendirmeleri temelinde inşa
edilen bir yönetim şeklidir.

ISO 14001 İlgili Kavram Ve Terimler

Devamlı İlerleme Kaydetme

İşletmenin, çevre politikasına göre genel çevre
uygularında ilerlemeler kaydetmeyi temin etmek
adına işletme çevre yönetim sisteminin devamlı
şekilde iyileştirilmesinde bulunulmasıdır.

Çevre

Bir işletmenin uyguları bünyesinde gerçekleştirdiği
su, hava, tabii kaynaklar, toprak, hayvan topluluğu
(fauna), bitki topluluğu (flora) insanlar ve bunlar
içinde bulunan ilişkileri içine alan mekandır.

Çevre Boyutu

İşletmenin, uygulamalarının, ürünlerinin yada
hizmetlerinin çevre ile etkileşimde bulunan
aktörleridir.

Çevre Etkisi

Çevrede, tamamı ile yada kısmen işletmenin
uygulama, ürün ve hizmetleri akabinde oluşan,
olumlu yada olumsuz tüm değişikliktir.

Çevre Politikası

İşletmenin, genel çevre uygulaması ile alakalı olan
niyet ve ilkelerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve

hedefler ile kapsam oluşturmak adına
gerçekleştirdiği bildirimdir.

Kirlenmenin Engellenmesi

Kirlenmeyi engellemek, indirgemek yada kontrol
etmek için tekrardan devreye koymayı, diğer işleme
tabi tutmayı, işlemde değişikliğe gitmeyi, kontrol
sistemlerini, kaynakların verimli uygulanması, ürün
ikamesine alabilen tüm işlem ve uygulamaya
müracaat edilmesi, malzeme yada ürün
uygulanmasıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Kısa açıklama ile, mevcut gereksinimlerin gelecek
nesillerin kendi gereksinimlerini tedarik
edebilmelerine engel olmadan tedarik ederek
kalkınmaktır.

Hayat Boyu Değerlendirme

Bir ürün ve hizmet mekanizmasında belirli bir ürün
ve enerjiden temin edilen ürün ve hizmetler ile bu
mekanizmanın hayat boyu oluşan ve direk olarak
mekanizmaya mal edilen çevre etkilerine ait
bilgilerin elde edilmesi ve gözden geçirilmesi ile
alakalı bir yöntemler dizisidir.

ISO 14001 Belgesi Nedir?

“ ISO 14001 serisi ISO ISO 14000 serisi ISO
StandarT Geliştirme Komitesi TC207
nezdinde geliştirilmiş bir Çevre Yönetim
Standardı belgesine denir. ’’

Bu seri, işletmeler ile alakalı olan çevresel
konuların tümünü kapsamına almak adına
tasarımda bulunulmuş ve işletmelerin çevresel

etkilerin önceliğini belirleyerek bu etkileri idare
etmeleri ve kontrolünü sağlamaları hususunda
kaynak özelliğindedir. ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, temelinde doğal kaynak sarfiyatını
indirgemek, suya, toprağa, havaya karşı oluşturulan
negatif etkilerin asgari seviyeye çekilmesini
hedefleyen, risk değerlendirmeleri temelinde inşa
edilen yönetim modelidir.



ISO 14001 Belgesine sahip olmayı talep eden
işletmeler, bu standart ile beraber işletmelerin
uygulamaları akabinde meydana gelen negatif
etkileri minimize etmeyi temin ederler. ISO 14001

Belgesi ile çevre ile alakalı yasa, yönetmelik ve
tüzüklerin rehberliği kapsamında, işletmedeki
imalat ve ya hizmet aşamalarında çeşitli
sebeplerden oluşan negatif etileri en aza çekerler.

ISO 14001 Standardı Nedir?

‘‘ISO 14000 serisi ISO Standart Geliştirme
Komitesi TC207 nezdinde geliştirilmiş bir
Çevre Yönetim Standardı'dır.’’ Çevre yönetimi
standartlar serisi farklı tanım, bilgi ve
standartlardan meydana gelmektedir. Bu
unsurlardan birincisi çevre yönetimi sistemi
kılavuzu dokümanıdır. Doküman; çevre yönetimi
sistemlerini hazırlamaya çalışan, işleme koyan yada
ilerleme kaydetmeyi arzulayan organizasyonlara
rehber olma özelliği taşımaktadır. Doküman, çevre
yönetimi sistemlerinin unsurlarını belirtmek ile
beraber işleme koyanlara pratik bilgiler temin
etmektedir. Çevre yönetimi sistemlerinin
prensipleri; uyulması gerekli olan şartları, devamlı
olarak ilerleme kaydetmenin gerekliliği ve periyodik
şekilde çevre performansının analiz edilmesi
hususlarını kapsamına almaktadır.

Çevre yönetimi sistemleri belgesi standardı; dış
çevreden 3. bir grup nezdinde belge sahibi
olunabilecek yada kaydı yapılabilecek biçimde
çevre yönetimi sistemlerinin ilerleme
kaydedilmesinde ve işleme konmasında esas
gereklilikleri ifade eder. Çevre performansının
analizine uygun kuruluş hedefinde hüküm verilen
şartlara uygun organizasyonun çevre
performansının ölçümünde bulunulması, analizinin
gerçekleşmesini, değerlendirilmesini ve tanımının
yapılmasını kapsamına almaktadır. Bu uygulama;
ilgili olan verilerin tedarik edilmesi, sınıflara
ayrılması, hedef ve amaçlara ne derece ulaşıldığının
tespit edilmesi ve alakalı olan kişi ve sınıflara
verilerin rapor halinde sunulmasını
gerektirmektedir. Çevre inceleme standartları,
çevre denetçilerine denetim ile alakalı olan gerekli
genel prensipleri ve değerlendirme şartlarını
vermektedir. Çevre denetimleri çevre yönetimi
sistemlerinin önem teşkil eden unsurlarından birisi
olmak ile birlikte sistemin organizasyon
gereksinimlerine uygun bulunma seviyesinin vasıflı
şahıslar nezdinde periyodik şekilde denetimde
bulunulmasını gerekli kılmaktadır.

Bir diğer standart yaşam döngüsünün
değerlendirmesi şeklidir. Yaşam döngüsü
değerlendirmesi ile; satışa arz edilen ürün, işlem
ayda hizmet ile alakalı olan çevresel niteliklerin
değerlendirilmesinde yapılırken faydalanılmaktadır.
Ham maddenin temin edilmesinden, üretim
işleminde, dağıtım faaliyetine, lojistik, satış, satışın
ardından kullanım, yeniden kullanım ve bertaraf
olmaya varana kadar bir ürünün yada hizmetin
yarattığı etkilerinin araştırılmasını kapsar. Gerek
özel gerekse kamu kuruluşlarına uygun yaşam
döngüsü değerlendirmesi; Avrupa’da ekolojik
etiketleme şartlarında gelişme kaydedilmesinde,
ABD’de de çevrenin koruma altına alınmasında
tercihte bulunulan ürünlerin geliştirilmesinde
uygulanmaktadır.

Ekolojik etiketleme gün ve gün dünya genelinde
yaygın duruma gelmekte ve hangi özellikte yer alan
ürünlerin bu çeşit etiketleri uygulayabileceğini
açıklamaktadır. ISO standardı üç çeşit etiket adına
ihtiyaçlar belirtir. Bu ihtiyaçlardan 1. onay
mührüdür ve belirli bir ürün dizisi bünyesinde
ifade edilen ihtiyaçları temin eden ve yeterlilik
seviyesine uyan ürünler nezdinden
kullanılabilmektedir. 2. ise, tekrardan dönüşümlü
ürünler yada enerji verimliliği temin eden ürünlere
arz edilen tek istekli etiketlerdir. 3. olarak yaşam
döngüsü yaklaşımını uygulayan ve ürünlerin üretim
ve uygulanmasında çevre faktörüne etkilerinin
karşılaştırılmasına imkan veren ürün ve hizmetlere
arz edilen çevre rapor kartına denir. Ürün
standartlarının çevre üzerindeki etkileri de ürün
yapılarının, biçimlerinin ve tasarımlarının çevre
faktörüne olumlu yada olumsuz olan etkilerinin
araştırmasında bulunan bir standarttır. Bu standart
çevre faktörüne uygun olarak tasarımda çalışmalar
gerçekleştirilmesine destek vermektedir. Bu
durumun yanı sıra , ISO 14000 serisinde
uygulamaya konulan teknik terimlerin ve
tanımlamaların her devlette ve her lisanda aynı
anlama gelmesi adına çalışmalarda bulunulmaktadır.



ISO 14001 Standardının Kapsadığı Konular

➤ İşletmenin Bağlamı
➤ Operasyon
➤ Liderlik
➤ Koordinasyon

➤ Performans incelemesi
➤ Destek
➤ İyileştirme

ISO 14001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

➤ Çevre ile alakalı ulusal ve ülkeler arası
koşullara ve kanunlara uyumun sağlanması

➤ Çevresel performansta yükselme elde
edilmesini sağlar

➤ Çevre etki değerlendirme ve kontrol
edilmesi

➤ İşletmenin mevcut saygınlık derecesinde
artış sağlanması ile rekabet alanında
avantaj elde edilmesi

➤ Müşterilerin çevresel etkileri ile güven
duymasını ve sadık kalmasının temin
edilmesi

➤ Kaynakların verimli uygulanması ile
masrafların indirgenmesi ve verimliliğin
yükseltilmesi

➤ Acil vakalarda (yangın, deprem, sel gibi) ve
kaza durumlarına karşı eylem
koordinasyonların oluşturulması

➤ Çevre faktörüne karşı saygılı bir işletme
imajının meydana getirilmesi

➤ Atıkların değerlendirilmesi
➤ Potansiyel risk merkezlerinin tespit

edilmesi ile , kaza vb. vakalarının
indirgenmesinin sağlanması

➤ Sağlıklı, temiz ve çevre faktörüne karşı
duyarlı bir kuruluş yapısına nail olunması

➤ Atıkların kontrollü olarak dönüştürülmesi,
itinalı ham madde belirleme, su ve enerji
kaynaklarının daha iyi koruma altına
alınmasının temin edilmesi

➤ Çözüm oluşturma, temizleme ve hukuki
ihlal fiilleri sebebi ile ceza ödeme gibi
reaktif yönetim stratejilerinden oluşan
ekonomik masrafların indirgenmesi

➤ İş yerlerinin verimliliğinin, işçi
motivasyonunun ve işletme değerlerine
bağlılık durumunun iyileştirilmesi

➤ Yeşil üretim aşamalarının önem teşkil
ettiğini pazar alanlarında yeni iş
imkanlarının temin edilmesi.

➤ ISO 14001 dünyanın genelinde tanınan ve
uygulanan ortak bir lisan olmasından
dolayı global pazarda kabul görülmesini
temin eder.

➤ İzin ve yetki belgelerinin alınmasının
kolaylaştırılması

➤ Yasal kuruluşlar karşı, mevzuat ve
yönetmeliklere uygun işlem görüldüğünü
belirtilir.

➤ Hem ulusal hemde ülkeler arasında
tanınmışlık elde edilerek işletmeye prestij
sağlar.

➤ Kuruluş çalışanına verilen eğitimler ile
birlikte personellerde çevre bilinci
oluşmasını temine eder.

➤ Çevre faktörüne karşı zarar teşkil etmeyen
bir kuruluşta çalışmanın verdiği güven ile,
personeller motive olur.

➤ Tüketicinin çevre ile ilgili taleplerine yanıt
verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek
ve kazanılmalarını sağlamak.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Kuruluş ISO 14001 standardı koşullarına uygun
şekilde bir Çevre Yönetim Sistemi inşa etmelidir.
Ardından bağımsız ve akreditesi tamamlanmış bir
belgelendirme kuruluşu olarak SİSTEM KALİTE

BELGELENDİRME VE TEST
DANIŞMANLIĞI kuruluşumuz nezdinde inşa
edilen Çevre Yönetim Sisteminin denetimini
gerçekleştiririz. Yaptığımız denetimin ardından



kuruluş başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda
kuruluşu Çevre Yönetim Sistemi ile
belgelendirmekteyiz. Belgelendirme süresi 3 yıldır.
Fakat kuruluşumuzun uzmanları her sene
belgelendirdiğimiz kuruluşa ara denetimlerde
bulunarak denetimler gerçekleştiririz.

ISO 9001’in aynısı gibi ıso 14001 belgesine sahip
olunmasında ilk önce bir eğitim veren ve
danışmanlık hizmeti sunan firmalardan biri olarak
Sistem Kalite şirketimiz ile çalışılması
gerekmektedir. Bu durumda asıl dikkat verilmesi
gereken seçeceğiniz danışmanlık kuruluşunun
sektörünüz ile alakalı hukuki mevzuatlara
hakimiyeti ve çevre mühendisi olması
gerekmektedir. Sistem Kalite olarak tüm bu
özellikler kuruluşumuzda mevcuttur.

Belgeye sahip olunmadaki ilk süreç planlama
sürecidir. Bu basamakta sisteme bir yönetici tayin
edilir ve bir çalışma takımı oluşturulur. Bu takım ilk
işlevi, organizasyonun çevresel faktörlerini ve
tersliklerinin tespitinde bulunur. Hukuki
sıralamaları bir neticeye kavuşturur. Projenin hedefi
ile talep edilen hedefi bulunur. Çalışanların, yer
aldığı alana hassasiyeti ve yeterli düzeyde bulunup
bulunmadığı alanda bilgilendirilmesi temin edilir.
Nüshalar, işin takibi, teorideki uyarılar ,formlarda
yer alan nüshaları ve belge adına gerekli olan
gereçlerin tümü sonuçlandırılır. Diğer bir süreçte
ise ölçmelerce gözlemde bulunulur. Kuruluşların
çevre faktörüne karşı hedef uygunluk durumu
şekilsel anlamda değişkenlerin tespitinde bulunulur.
Ardında bir ölçü biçimi elde edilir. Bu şekilde
organizasyonların hukuki biçimlerine uygun
olmasına dikkat edilir. Çevre etkeni efor ibreleri ve

ölçümde bulunma yöntemleri icra edilerek kuruma
belirli periyotlar ile incelemelerde bulunuruz. Çevre
Yönetim Belgesinin inşa edilme sürecinin son kısmı,
geliştirme sürecidir. Bu süreçte sistemde ilerleme
kaydetmek adına olması gereken kısımda
bulunuyorsa bunlar tespit edilir. Aksi veya noksan
kesimler adına eksikleri tamamlayan ve engelleyici
etkinlikler hali hazırda bekletilir. İso 14001 inşa
edilmesi tamamlandığında, asıl olan sistemin hayata
konmasıdır. Bu süre kapsamında teorik izlenimde
bulunmaktayız. İç incelemeler ve imkanlar
kapsamında iyileştirilmelerde bulunarak çalışmalar
sürdürülür. Bu çalışmalar akabinde üst kısma
iletimi rapor şeklinde ibraz ederiz. Organizasyon ile
alakalı olan evrakların muhafaza edilmesi ve
analizinde bulunulması sistemin bir gerekliliğidir.

ISO belgelendirme aşaması bir çok kuruluş
açısından problemli bir dönem anlamına
taşımaktadır. Çünkü standartların kuruluşların
ihtiyaçlarına uygun ve tam olarak hayata konması
iso standartlarını uygulanması bakımından
deneyimi bulunmayan şahıslar adına maalesef
yorucu bir aşamadır. Başarısızlık ile neticeye
bağlanan her iso denetimi kuruluş açısında gerek
vakit kaybı gerekse ek ekonomik yükümlülükler
anlamına gelmektedir. Bu aşamayı en hızlı ve basit
şekilde geçmeniz açısında bir ISO uzmanına
gereksinim duyacaksınız. Tamda bu konuda Sistem
Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu
olarak, ISO standartları hakkında geniş bilgi
birikimimiz ve yılların verdiği deneyimimiz ile
gereksinim duyduğunuz ISO 14001 sistemini
kuruluşuna uygulayarak belgeyi kolayca almanızı
sağlamaktayız. Bu konuda her zaman yanınızdayız.

ISO 14001 Belgesini Hangi Kuruluşlar Verilir?

ISO 14001 belgesini ülkeler arası akreditasyonu
gerçekleşmiş belgelendirme kuruluşları nezdinden
verilmektedir. SİSTEM KALİTE
BELGELENDİRME VE TEST
DANIŞMANLIĞI kuruluşumuzun akreditasyon
işlemimiz tamamlanmak ile birlikte bu belgeyi tüm
işletmeler vermek ile yetkilendirilmiş
bulunmaktayız. Çevre yönetim sistem belgesi, şaşalı
görünümü olsa da aslı bu değildir. Günümüzde
gerek tedarikçi firmalar gerekse müşteri olarak
doğayı koruma altına alan çevre faktörüne karşı
saygılı işletmelerin insan sağlığı arzularını daha ileri

kademeye ulaştırdıkları ve çevreyi koruma altına
alınmasına değin ilerledikleri gibi nedenler ile daha
kurumsal marka değeri yüksek kabul edilmektedir.

ISO 14001 belgesi almak ve faaliyete koymak
kuruluşlara önemli bir seviyede olarak marka değeri
ve imaj sağlamaktadır. Pek çok işletme çevreye
vurgusunda bulunması bu durumunda asıl
ispatıdır.

Yapılan ağaçlandırma işlemlerine önem verilmesi,
dikilen fidanların kesilen ağaçlardan daha fazla



olması, az yağış alan bölgeleri yeşillendirmek ISO
14001 belgelendirme sistemi adına umut dolu
faaliyetlerdir. Konuları oluştururken yasal şekilde

belirtilen yeşil alan mecburiyeti de benzer olarak
gerçekleşen ciddi çevre koruma önlemleri
içerisindedir.

ISO 14001 Belgesinin Hangi Kuruluşlar Alabilir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı,
Çevre politikasına ve standart ihtiyaçlarına uygun
olan bir çevre yönetim sistemini oluşturmak,
ilerleme kaydetmek yada devam ettirmeyi düşünen
kuruluşların tümü alarak kullanılabilir. Hizmetleri,
ürünleri, konumu, servisi, ölçeği değişik olan tüm

işletmeler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini
işletmesinde inşa ederek ISO 14001 belgesine sahip
olabilirler. Kısaca ISO 14001 boyut, alan, sektör
fark etmeksizin kuruluşların tümü bu belgeyi
alabilir.

ISO 14001 Ne Kadar Zamanda Alınır?
ISO 14001 standardı, sistemin inşa edilmesi ve
dokümante haline getirilmesi adına ilgili olan genel
şartların tanımını yapar. Bir ürüne yada kuruluşa ait
olmamak ile birlikte sektörlerin tümüne
uygulanabilir. Bu özelliğinden dolayı kuruluşlar,
kendi alanına uygun ISO 14001 standardını
faaliyete geçirmesi şarttır. ISO 14001 Standardının

kuruluşa adaptasyonu; yapısına, çalışan sayısına,
fonksiyonel haline ve yönetiminin sisteme inancına
bağlı uzun veya yada kısa süre alabilir. Bu durumun
yanı sıra sistem oluşturucunun (kuruluş bünyesinde
bir çalınan yada personel grubu veya danışman
firma) hususa hakim ve disiplinli olması alın
süresine etkide bulunur

ISO 14001 Belgesinin Süresi
Belgelendirme kuruluşu seçilmesinin ardından,
yapılır. Üç senenin ardından tekrardan
belgelendirme incelesi gerçekleşir. Bu konuda
Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzun tecrübeli personel ve uzman
mühendislerimizden kuruluş ekibmiz ile her zaman

yanınızda bulunmaktayız. işletmenin denetimi
adına bir plan ve program oluşturulur ve firma yada
kurum denetiminin ardından uygun sistem
belgelendirilir. ISO 14001 belgeleri üç seneliktir.
Her sene ara denetimler

ISO 14001:2015 Revizyonu İle Gelen Yenilikler
ISO 14001 belgesine sahip olan işletmeler her yeni
sürümde yapılan değişikliklerin işletmelerini nasıl
etkide bulunacağını düşünürler. Standartlarda
yapılan değişiklikler, yeni iyileştirmeleri
sağmaktadır. ISO 14001 sahibi işletmelerde yapılan

revizyonlar ile gelen değişimleri 2018 senesine
kadar temin etme şartı bulunmaktadır. ISO 14001
belgesine sahip olmak yada var olan ISO 14001
belgenizin sürekliliği adına yeni revizyona göre
devam ettirmek adına sadece Sistem Kalite



belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz ile
iletişime geçmeniz yeterlidir. Kuruluşumuz sizlere
uzman denetçilerimiz ile birebir ve özel eğitim

programları ile standart ISO 14001 konusunda
bilgilendirmede bulunmaktadır.

ISO 14001: 2015’e Geçiş Nasıl Yapılması Gerekiyor?

İşletmelerin çevre yönetim sistemlerini yeni
standarda güncellemesi adına üç senelik bir geçiş
süresi bulunmaktadır. Bu zaman içinde eski
revizyon ile ISO 14001 belgelerinin sürekliliklerini

sürdürebilirler. 2018 senesine kadar işletmelerin
tümü sahip oldukları ISO 14001 belgesinin yeni
revizyonuna geçmeleri gerekmektedir.
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