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Doðal yapý ve çevre özelliklerinin korunmasý için atýlan bir adýmdýr.Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne þekilde geliþtirilmesi
gerektiðini belirleyen, her tür kuruluþa uygulanabilen uluslararasý bir standarttýr.Kuruluþlarýn faaliyetleri nedeniyle çevreye verdi
zararlarý en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açýdan yarar saðlamalarýna destek olan bir
standarttýr. Çevreyi ve kaynaklarýný tahrip etmeyen geliþmiþ teknolojilerin kullanýlmasýný teþvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinç
duyarlý hale getirir, çevreye Zaralý ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini deðerlendirerek
olanlarýn elenmesini saðlar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile;Atýklarýn sistematik olarak azaltýlýp kontrol altýna alýnmasý
saðlanýr.Üretim sürecinin sistematik olarak geliþtirilmesi ile enerji tüketimi azaltýlýr.Çevre koþullarýna katkýda bulunan kuruluþ h
toplum, müþteri ve yatýrýmcýlar üzerinde saðlam bir güven duygusu yaratýlmýþ olur.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
(Environmental Management System)
ISO 14001 Nedir &ndash; Neden Önemlidir?

Kaynaklarýnýn sonsuz olmadýðý, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayýp global olduðu artýk tüm dünya
edilmiþ bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alýnarak hazýrlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doðal yapýnýn korunabilmesi a
oluþturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardý, çevre ile ilgili risk ve fýrsatlarýn daha verimli bir biçimde yönetilmesine
zemin oluþtururken, sanayi kuruluþlarýnýn faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararý da en aza indirgeyip, enerji ve
hammadde tüketimini azaltmayý amaçlamaktadýr.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine iliþkin olarak uluslar arasý alanda tanýnmýþ bir standart olup, kuruluþlarýn faaliyetlerinin
ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarýnýn daha etkin þekilde nasýl yönetileceði konusunda bir kýlavuz sunmaktadýr.
ISO 14001 standardýna uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluþ, tabi kaynaklarýn tüketilmemesi ve kirletilmemesini
veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygýlý, güvenilir bir firma imajý uyandýrýlmasýný saðlamaktadýr

ISO 14001 STANDARD PRENSÝPLERÝ

Yükümlülük Altýna Girme ve Politika: Kuruluþ çevre politikasýný tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine baðlýlýk taahhüdünde b

Planlama: Kuruluþ faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarýný belirlemeli, bunlarýn önemli olanlarýný seçmelidir. Taahhütler
gerçekleþtirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaþmak için gerçekleþtireceði faaliyetleri programlama

Uygulama ve Ýþlem: Kuruluþ, çevre politikasýný gerçekleþtirmek, amaç ve hedeflerine ulaþabilmek maksadýyla etkin bir uygulam
bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizmasý geliþtirmelidir.
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluþ, çevre icraatýný ve bu icraattaki baþarý derecesini ölçmeli, izleyip deðerlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Geliþtirme: Kuruluþ, genel çevre icraatýný ve bu icraattaki genel baþarý derecesini geliþtirmek amacýyla, çe
yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak iyileþtirmelidir.

ISO 14001'in Faydalarý
&bull; Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararasý þartlara ve yasalara uyumun saðlanmasý
&bull; Çevre etki deðerlendirme ve kontrolünün saðlanmasý
&bull; Kuruluþun saygýnlýðýnýn arttýrýlmasý suretiyle rekabette avantaj saðlamasý
&bull; Müþterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin saðlanmasý
&bull; Kaynaklarýn etkin kullanýlmasý ile giderlerin azaltýlmasý ve verimliliðin artýrýlmasý
&bull; Acil durumlara (deprem, yangýn, sel vb. gibi) ve kazalara karþý eylem planlarýnýn hazýrlanmasý
&bull; Çevreye saygýlý bir kuruluþ imajýnýn oluþturulmasý
&bull; Atýklarýn deðerlendirilmesinin saðlanmasý
&bull; Potansiyel tehlike noktalarýnýn belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olaylarýn azaltýlmasýnýn saðlanmasý
&bull; Temiz, saðlýklý ve çevreye karþý duyarlý bir iþletme yapýsýna geçilmesi
&bull; Kontrollü atýk dönüþtürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarýnýn daha iyi korunmasýnýn saðlanmasý
&bull; Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali
yüklerinden azaltýlmasý
&bull; Ýþyerlerinin kalitesinin, iþçi moralitesinin ve kuruluþ deðerlerine baðlýlýðýn iyileþtirilmesi
&bull; Yeþil üretim süreçlerinin önemli olduðu pazarlarda yeni iþ fýrsatlarýnýn yaratýlmasý
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