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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre
etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel
etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde
getirmiştir.
Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti
ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer
verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.
Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını
sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da
yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.
İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün
ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya
verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim
modelidir.

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFİ
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETMELERDE GELİŞTİRİLMESİNİN AMACI
✓ Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak
✓ Çevresel performansın artırılmasını sağlamak
✓ Market Stratejileri
✓ Uluslararası rekabette avantaj sağlamak
✓ İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlamak
✓ Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlamak
✓ Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza
vb. olayların azaltılmasını sağlamak
✓ Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
✓ Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
✓ İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
✓ ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin
sağlanması
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✓ Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi
olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
✓ Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
✓ Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
✓ Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılmasını
sağlamak.
✓ Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu belgelenmiş çevre yönetim sistemi ve ISO
14001 Belgesi ile gösterilebilir.
✓ Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.
✓ Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.
✓ Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışıyor olmalarının vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive
etmek.
✓ Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek ve
kazanılmalarını sağlamak.
✓ Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
✓ Çevreye bırakılan atıklar azalır.

HEDEF KİTLE
➢

Kuruluş bünyesinde çalışan ilgili tüm personel

ASGARİ SÜRE
Kurs süresi 6 saattir. Başlangıç ve Tazeleme eğitimine %90 devam mecburiyeti vardır.

TAZELEME EĞİTİMİ
İhtiyaç halinde.

EĞİTİM İÇERİK
1. Kapsam
2. Atıf yapılan standartlar
3. Tarifler
4. Çevre yönetim sisteminin şartları ve başlıca unsurları
1. Genel şartlar
2. Çevre politikası
3. Planlama
1. Çevre boyutları
2. Kanuni ve diğer şartlar
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3. Amaç ve hedefler
4. Çevre yönetim programı veya programları
4. Uygulama ve işlem
1. Bünye (yapı) ve sorumluluk
2. Eğitim, bilinç ve ehliyet
3. İletişim
4. Çevre yönetim sistemi ile ilgili belgeye bağlama işlemleri
5. Belge kontrolü
6. İşlem kontrolü
7. Acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler
5. Kontrol ve düzeltici faaliyet
1. İzleme ve ölçme
2. Riayetsizlik, düzeltici-önleyici faaliyet
3. Kayıt
4. Çevre yönetim sistemi şartları denetimi
6. Yönetimin gözden geçirmesi
SMS eğitim içeriği, SMS uygulamalarının temel yapıtaşlarını içermektedir ve personelde pozitif emniyet
kültürüne geliştirme ilkesine dayandırılmıştır. Bu kapsamda gönüllü raporlamaya özellikle vurgu yapılmıştır.

