Çevresel yönetim sistemleri - daha iyi bir gelecek için

TÜV NORD CERT – ISO 14001

ISO 14001 standardı, çevre yönetim sistemleri
için geliştirilmiş dünya çapında kabul gören bir
standarttır. ISO 14001’e göre yapılan tetkiklerde,
çevre performansını iyileştirmek isteyen firmaların
hem çevre yönetim sistemleri hem de çevreyle
ilgili faaliyetleri değerlendirmeye alınır.
Standardın önemi
Çevreyle ilgili yasal şartların da ötesinde
işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve
sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda
bulunmaktadır.

TÜV®

Sertifikasyonun avantajları
Bir çevre yönetim sisteminin aktif olarak işletilmesi,
hesaplanamayan risklerden kaçınıldığını ve girişimcilik
fırsatlarının sergilendiğini ifade eder. Bu sertifika ile
birçok alanda fırsat elde edilebilmektedir:
 Çevre korumasının sürekli olarak iyileştirilmesi
sayesinde maliyetten tasarruf edilmesi,
 Kaynaklardan (örn: enerji, su) tasarruf edilmesi,
 Çevresel koruma önlemlerinin zamanında alınması,
 Onay prosedürleri için daha düşük ücret ödenmesi,
 Yasalara üst düzeyde uyumluluk sergilenmesi ve
müşteriler, resmi makamlar, sigorta şirketleri ve
kamu ile güvene dayalı bir ilişkinin tesisi için
tasarlanan önlemlerin sergilenmesi,
 Çevreyle dost bir şekilde çalışmaya ilişkin
müşteri şartlarının karşılanması,
 Çevre bilinci olan bir kuruluş imajına sahip olunması,
 Çevre risklerinin azaltılması,

Sertifikasyonun avantajları
ISO 9001 diğer standartlarla birleştirilebilir mi?
Genellikle, bir kuruluşta çeşitli yönetim sistemleri
bulunur. Kalite yönetiminin yanı sıra çevre, enerji ve iş
güvenliği ve sağlık yönetimini de ilgilendirebilir. ISO
9001, "Standartların Üst Düzey Yapısı" (HLS)
aracılığıyla diğer sertifikasyonlarla entegre bir yönetim
sistemine dönüştürülebilir.

tarafından istihdam edilirler. Bu durum, bağımsız ve
tarafsız

sunulan

hizmetin

garantisidir

ve

aynı

zamanda da müşterilerimizi istikrarlı bir şekilde
destekleyeceğimiz anlamına gelmektedir. Bu sayede
denetçilerimiz şirketinizin gelişiminde size eşlik edip
sizi desteklerken size objektif bir geri bildirim sunar.

Sertifikasyonun içeriği





Sertifikalandırma Süreci

Kesintisiz iyileştirme

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD' un teklifi

Uyumsuzluğun önlenmesi
Tedarik

zincirindeki

farklılıkların

ve

sarfiyatın

Çevre beyanının doğrulanması/sertifikalandırılması için teklifin onayı

azaltılması







Kaliteyle ilgili maliyetlerin belirlenmesi ve gözetimi

1. Aşama Denetim: Çevre beyanının doğrulanmasına/sertifikalandırılmasına

hazırlığın değerlendirilmesi

Ürün yükümlülüğü ve ürün güvenliği
Denetimin planlanması

Çalışan ve müşteri memnuniyetinin belirlenmesi
Ürün ve süreç gelişiminin ayrı ayrı ele alınması
Farklı bölümler arası işbirliği

2. Aşama Denetim: Çevre beyanının entegre şekilde doğrulanmasıyla
birlikte sertifikasyon denetimi
Uygunsuzluk yönetimi (gerekirse)
Sertifikasyon kurumunun yayını (ISO 14001)

Başarınız için bizim uzmanlığımız
TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde
dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş
ortağıdır.

Uzmanlarımız

ve

denetçilerimiz,

deneyimlerine dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir
ve genel olarak daimi bir şekilde TÜV NORD

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No:5 Kat:4
Odak Plaza, Kozyatağı, 34742 Kadıköy/İstanbul
Tel: +90 216 361 2995
E-mail: tuv-nord@tuv-turkey.com

Sertifikanın ve doğrulamanın düzenlenmesi, yıllık gözetim denetimleri
Çevre beyanı doğrulaması ve sertifikasının geçerliliğinin yeniden
sertifikasyon denetimi ile 3 yıllığına uzatılması

