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Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve 

amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, 

ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki 

etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir 

çevre performansına ulaşmada ve bunu 

göstermede ilgileri her geçen gün artmaktadır
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Kuruluşlar çevre uygulamalarını, çevre korumayı 

teşvik eden daha sıkı hükümler ihtiva eden 

mevzuat, çevre korumayı teşvik eden ekonomi 

politikaları ve diğer tedbirler ve ilgili tarafların 

sürdürülebilir kalkınma ve genel çevre 

meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan 

ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir
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Çevre yönetimiyle ilgili uluslararası standardlar, 

kuruluşlara, ekonomik ve çevresel hedeflerine 

ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmak için, 

diğer yönetim ihtiyaçlarıyla bütünleştirilebilen 

etkin bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) 

başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla 

düzenlenmektedir                 
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Standard, bir kuruluşa, önemli çevresel 

konularda bilginin ve yasal şartların dikkate 

alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları 

geliştirmesine ve uygulamasına imkân vermek 

amacıyla, bir çevre yönetim sisteminin şartlarını 

belirtmektedir 

Standardın, her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa 

uygulanması ve değişik coğrafî, kültürel ve 

sosyal şartlara uyarlanması amaçlanmaktadır
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Standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal 

ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları 

geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir 

çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve 

önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar 

Standard, kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve 

etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır 
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Bu standardın uygulama alanı; 

kuruluşun çevre politikası, faaliyetlerinin 

mahiyeti, ürünleri ve hizmetleri ile bulunduğu 

yerin çalışma şartları gibi faktörlere bağlıdır

14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal 

kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, 

havaya verilen zararların minimum düzeye 

indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında 

kurulan bir yönetim modelidir



14000 Standart Serisi

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

(Özellikler ve Kullanım Kılavuzu)

 ISO 14004 Çevre Yönetimi- Çevre Yönetim 

Sistemleri 

(Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu- Sistemler 

ve Destekleyici Teknikler)

ISO 14010 Çevre Yönetimi

(Çevre Denetim Kılavuzu- Çevre İle İlgili 

Denetimin Genel Prensipleri)
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 ISO 14011 Çevre Yönetimi 

(Çevre Denetim Kılavuzu Denetim Usulü- Kısım 

1- Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi)

 ISO 14012 Çevre Yönetimi

(Çevre Denetçilerinin Haiz Olması Gereken 

Özellikler)

 ISO 14020 Çevre Yönetimi

(Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri)
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 ISO 14030 Çevre Performansı (taslak)

 ISO 14040 Çevre Yönetimi 

(Hayat Boyu Değerlendirme- Genel Prensipler 

ve Uygulamalar)
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4.1 GENEL ŞART

4.2 ÇEVRE POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.3.1 Çevre Boyutları

4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar

4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/ Programlar

4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER

4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki
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4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma

4.4.3 İletişim

4.4.4 Dokümantasyon

4.4.5 Dokümanların Kontrolü

4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü

4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

4.5 KONTROL ETME
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4.5.1 İzleme ve Ölçme

4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici 

Faaliyet

4.5.4 Kayıtların Kontrolü

4.5.5 İç Tetkik

4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
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 Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş 

çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim 

sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır

 Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve 

hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, 

bunların önemli olanlarını seçmeli, taahhütlerini 

gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit 

etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için 
gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır
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 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 Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre 

icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini 

ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir
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 Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, 

genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel 

başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre 

yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli 

olarak geliştirmelidir


