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ÇEVREYE DUYARL I YÖNETIM ANL AY ISI
Ars.Gör .Dr.ESRA NEM L I

*

GIRIS
Çevre sorunlarinin uluslararasi düzeyde dikkati çekmesi ve bu konuda
çözüm arayislari 1972 yilinda düzenlenen Stockholm Konferansi ile baslamis, 1987
yilinda Birlesmis Milletler Dünya Çevre ve Kalkinma Komisyonu tarafindan
yayinlanan Ortak Gelecegimiz Raporu'nda detayli biçimde ele alinan sürdürülebilir
kalkinma kavrami çevreyi koruma yönündeki çabalarin somut adimlarla ilerlemesine
olanak saglamistir.
Çevre bilincinin isletmeler düzeyinde olusumunda ise Milletlerarasi Ticaret
Odasi'nin 1991 yilinda yayinladigi Sürdürülebilir Kalkinma Is Bildirisi ile, Amerika
Birlesik Devletleri ve Kanada'da çevreyi korumak amaciyla biraraya gelen çesitli
gruplarin veya sirketlerin yayinladigi CERES Prensipleri, Üçlü Sorumluluk Ilkeleri
gibi rehber niteliginde bildiriler önemli rol oynamistir.
Son yillarda sürdürülebilir kalkinma anlayisi ve çevre koruma bilincinin
artisiyla birlikte, isletmelerin çevreye bakis açilarinda önemli bir degisim
yasanmaktadir. Bu çerçevede, kaynaklarin verimli kullanimi, atiklarin minimize
edilmesi, geri dönüstürülmesi, çevre dostu tasarim ve paketleme gibi unsurlar ön
plana çikmaktadir. Isletmelerde çevre bilincinin yerlesmesi ve çevre yönetim
sisteminin olusturulmasi öncelikle tepe yönetimin çevre konusunda duyarli olmasina
baglidir.
Bu çalismada önce çevreye du yarli yönetim kavrami tanimlanacak, daha
sonra ISO 14001 kapsaminda çevre yönetim sisteminin unsurlari ve isleyisi ile çevre
yöneticilerinin sahip olmasi gereken nitelikler ele alinacaktir.
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I. ÇEVREYE DUYARL I YÖNETI M
2000’li yillarin baslangicinda, isletme yöneticileri, çevreden elde edilen
dogal kaynaklari verimli kullanmayi fazla önemsemeyen, üretim sonucu ortaya
çikan kati atiklari, kirli sulari, emisyonlari hiçbir filtreleme isleminden geçirmeden
çevreye birakan bir anlayistan, dogal kaynaklar açisindan Dünyanin sinirlarina
yaklasildigini farkeden, atiklari geri dönüstürmek veya yeniden kullanmak
konusunda hassas davranan, üretimde çevre dostu temiz teknolojiler kullanan ve
çevre korumayi sadece yasalar gerektirdigi için degil, bir felsefe olarak benimseyen
bir anlayisa dogru geçmektedirler.
Çevre sorunlarinin isletmeler düzeyinde özellikle 1990'li yillara kadar
ihmal edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi, isletme literatüründe “çevre”
kavraminin kapsaminin eksik biçimde belirlenmesiyle ilgilidir.1 Isletme çevresi,
ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik faktörlerin sirket performansini belirledigi
bir çevre olarak ele alinmakta, "doga"nin bütün insan ve isletme faaliyetlerinin
“çevre"sini olusturdugu gözardi edilmektedir. Baska bir deyisle, isletmeler açisindan
çevre; müsteriler, rakipler, çalisanlar, hükümet, tedarikçiler vb. unsurlardan
olusmakta ve ekolojik çevreyi, yani havayi, suyu ve topragi içermemektedir. 2
Çevre kosullarindaki hizli bozulma ve Dünyanin sinirlarina yaklasildigi
endisesi, isletme yöneticilerinin ekolojik çevreye bakis açilarini bir an önce
degistirmelerini ve isletme faaliyetleriyle ilgili kararlar alirken ekolojik çevreyi
önemli bir faktör olarak degerlendirmelerini gerektirmektedir.
Çevrenin korunmasi konusunda tüketicilerden gelen talepler de, isletmeleri
çevreye karsi daha duyarli olmaya yönlendirmektedir. 3 Tüketiciler, daha az kirlilik
ve atik, daha fazla geri dönüsüm istemekte, yenilenebilir kaynaklarin daha fazla
kullanimini ve ürünlerin ekosistem için daha güvenli olmasini talep etmektedirler.
Isletme yöneticileri de degisimin gerisinde kalmamak için bu yöndeki talepleri
stratejik kararlarda dikkate almak ve çevreye karsi daha du yarli bir yönetim anlayisi
gelistirmek durumundadirlar.
Çevreye duyarli yönetim, ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli
bir unsur olarak dikkate alan, faaliyetlerinde çevreye verilen zarari minimuma

1

Paul SHRIVASTAVA, “The Greening of Bus iness”, Business and The Environment:
Implications of The New Environmentalis m, Ed: Denis SMITH, London: Paul Chapman
Publishing, 1993, s.31.
2
Ömer DINÇER, Yahya FIDAN, Is letme Yönetimine G iris, 3. Baski, Istanbul: BETA Basim,

Yayim, Dagitim A.S., 1997, s.115.
3

W.Edward STEAD, Jean Garner STEAD, “ Strategic Management for a Small Planet”,
Business and the Environment, Eds: Richard WELFORD, Richard STARKEY, London:
Earthscan Publications, 1996, s.78.
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indirmeyi veya tamamen ortadan kaldirmayi amaç edinen, bu çerçevede, ürünlerinin
tasarimini ve paketlemesini, üretim süreçlerini degistiren, ekolojik çevrenin
korunmasi felsefesini isletme kültürüne yerlestirmek için çabalayan, sosyal
sorumluluk kapsaminda topluma karsi görevlerini yerine getiren isletmelerin
benimsedigi bir anlayistir.
SHRIVASTAVA, geleneksel yönetim anlayisiyla çevreye du yarli yönetim
anlayisini asagidaki Tabloda görüldügü gibi karsilastirmaktadir. 4
Tablo: Geleneksel Yönetim- Çevreye Duyar li Yönetim K arsilastir masi
G EL ENEK SEL YÖNE T I M
Amaçlar :
•
Eko nomik büyüme ve kâr
•
Ortaklara saglanan getiri
Ürünler:
•
Fo nksiyon, stil ve fiyat için
tasarlanmis ürünler
•
Gereksiz atik yaratan p aketleme
Organizasyon:
•
Hiyerarsik yapi
•
Yu karidan asagiy a karar verme
•
Karar vermede merkeziyetçilik
Çevre:
•
Çevreye hakim olma
•
Çevrenin bir kayn ak olarak
yö netilmesi
•
Kirlilik ve atiklarin dissalliklar
olarak degerlendirilmesi
Isletme fonksiyonlari :
•
P azarlama tüketimi artirmayi
amaçlar.
•
Finansman kisa dö nemde kâri
maksimize etmek ister.
•
M uhasebe geleneksel maliyetler
üzerinde yogunlasir.
•
Insan kaynaklari yönetimi isçi
verimliligini artirmayi hedefler.

ÇEVRE Y E DU Y ARL I YÖNE TI M
Amaçlar :
•
Sürdürülebilirlik ve yasam kalitesi
•
Ortaklarin refahi
Ürünler:
•
Çevre için tasarlanmis çevre dostu
ürünler

Organizasyon:

•
•
•

Hiyerarsik o lmayan y api
Katilimci karar verme
Karar vermede merkezkaçcilik
Çevre:
•
Do gayla uyum içinde olma
•
Do gal kaynaklarin sinirsiz
o lmadiginin farkina varilmasi
•
Kirlilik ve atiklarin yönetilmesi ve
minimize edilmesi

Isletme fonksiyonlari:

•
•
•
•

P azarlama tüketici egitimi için
vardir.
Finansman uzun dönemli
sürdürülebilir büyümeyi amaçlar.
M uhasebe çevreyle ilgili
maliyetler üzerinde yogunlasir.
Insan kaynaklari yö netimi,
isyerinde saglik ve gü venligi
saglamaya çalisir.

I I. ÇEVRE YÖNETI M SISTEM I
Çevreyle ilgili çabalarini sistematik hale getirmek, belirli hedefler ko yup
bunlara ne ölçüde ulasildigini belirlemek ve düzeltici önlemler almak isteyen

4

Paul SHRIVASTAVA, “Ecocentric Management For A Risk Society”, Academy of
Management Review, Vol 20, No 1, 1995, s.130.

214

isletmeler çevre
gitmektedirler.

yönetim

sistemlerini

olusturma

ve

belgelendirme

yoluna

Çevre performansinin iyilestirilmesinde çok önemli bir yere sahip olan
çevre yönetim sistemi, TS ISO 14004’e göre: “Genel yönetim sisteminin; çevre
politikasinin gelistirilmesi, uygulanmasi, basariya ulastirilmasi, gözden geçirilmesi
ve idamesi amacini güden; kurulus yapisi, planlama faaliyetleri, sorumluluklar,
uygulamalar, usuller, islemleri de içine alan parçasidir.” 5
Yönetim sistemleri, parçalara ayrilma, bölünme egiliminde olan bir yapiyi,
bütünlestirme ve organize etme egilimindedirler. Bu amaca ulasmak için de, sistem,
sadece yönetim kademelerini degil, tek tek bütün çalisanlarin görev ve
sorumluluklarini kapsamaktadir. Faaliyetlerin tümünü kapsayan böyle bütünlesik bir
sistem, yöneticilerin ve çalisanlarin isletmedeki yerlerini açikça görmelerine yardim
etmekte ve faaliyetler arasindaki karsilikli bagimliligin farkina varilmasini
saglamaktadir.
Çevreye büyük zararlar veren pek çok kaza ve felaketin nedenlerinin
arastirilmasindan elde edilen sonuç, eger etkin çalisan bir yönetim sistemi mevcut
olsa idi veya varolan sistem düzgün isleseydi böyle bir olayin ortaya çikmayacagi
seklindedir. 6 Dolayisiyla isletmelerde çevre yönetim sistemlerinin olusturulmasi ve
etkin isleyisinin saglanmasi, çevre kirliliginin azaltilmasi ve isçi sagligi ile
güvenliginin saglanmasi çabalarinda çok önemli bir yer tutmaktadir.
Çevre yönetim sisteminin en önemli unsuru döngü seklindeki yapisi ve
isletmenin her elemanini/parçasini kapsamasidir. Etkin ve verimli bir çevre yönetim
sistemi, herhangi bir problemi ortaya çiktigi ilk anda tespit edebilme, hatta önceden
farkedebilme yetenegine sahip olmalidir. Çevre yönetim sisteminin baska bir önemli
özelligi, geleneksel yetki ve sorumluluk iliskilerinden olusan fonksiyonel yapiyi
asan bir sistem olmasidir.
Isletmeler çevre yönetim sistemlerini olustururken,

•
•

5

Kaynak kullaniminin, çevreye yönelik risk ve zararlarin, çevre kirlenmesinin,
hurda oranlarinin en aza indirilmesini,
Rekabet gücünün ve verimliligin artirilmasini ve

TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ (TSE), TS-ISO 14004/Mart 1997 Çevre YönetimiÇevre Yönetim S istemleri- Prensip ler, Sistemler ve Destekleyic i Teknikler Iç in Genel
Kilavuz, Ankara, 1997, s.3.
6
Richard WELFORD, Andrew GOULDSON, Environmental Management and Business
Strategy, Pitman Publishing, London, 1993, s.73.
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•

Daha temiz çalisma ortamlari, daha temiz ve yasanabilir bir çevrenin

olusturulmasini hedeflemektedirler.7
A. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardi

Uluslararasi alanda olusturulan çevre yönetimi standartlari, isletmelerin
çevreyle ilgili çabalarini, sürdürülebilir kalkinma ortak amacina yönlendirmelerine
yardimci olmaktadir. Bu tip standartlar ayrica, sirketlerin su anda varolan ve
gelecekte ortaya çikabilecek olan yasal düzenlemelere uyum saglamalarini
kolaylastirmaktadir. Bu alanda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardi, BS
7750 Çevre Yönetim Sistemi Standardi ve Eko Yönetim ve Denetim Sistemi
(EMAS) dikkat çekmektedir.
Dünya çapinda en fazla kabul gören ISO 14001 Standardi, Uluslararasi
Standartlar Örgütü (ISO) tarafindan gelistirilmis ve Agustos 1996’da yayinlanmistir.
ISO14001, ISO 14000 Serisinin denetlenen ve sertifika verilen tek standardidir.
ISO 14001 Standardi, kurulusun ulasmasi gereken sayisal hedefler
belirlememekte, performans kriterleri belirlemek yerine, “yönetim metodolojisini”
tanimlamaktadir. 8 ISO 14001, çevre yönetim sisteminin bes unsuru için bir standart
olusturmaktadir: 1) Politika ve baglilik, 2) Planlama, 3) Uygulama, 4) Ölçme ve
degerleme, 5) Gözden geçirme ve iyilestirme. Dolayisiyla ISO 14001, çevreyle ilgili
konularin, isletmenin bütün faaliyetlerine entegre edildigini ve çevresel
performansin sürekli olarak iyilestirildigini garanti etmeyi amaçlamaktadir.
ISO 14001 Standardi, etkin bir çevre yö netim sisteminin temel unsurlarini
tanimlamaktadir. Bu unsurlar, organizasyon yapisini, planlama faaliyetlerini,
sorumluluklari, prosedürleri, süreçleri ve çevre politikasini gelistirmek, uygulamak
ve gözden geçirmek için gerekli kaynaklari kapsayan bir yönetim sistemini
olusturmaktadir.9

B. TS-EN-ISO 14001 Çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Standardini temel alan bir çevre yönetim sistemi her tip ve
büyüklükteki isletmenin kendi ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki
etkilerini kontrol etmesine yardimci olan bir yönetim aracidir. Çevre yönetim
sistemi, çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesinde ve gerçeklestirilmesinde

7

Dilsen LOSTAR, “Kaynaklarin Etkin Kullanimi”, Önce Kalite Dergis i, Yi l 4, Sayi 16, Yaz

1996, s.47.
8

Stephen ALFORD, “A New Management Standard”, Canad ian Manager, Vol 22, Issue 2,
Summer 1997, s.14.
9
Marc EPSTEIN, Marie-Josée ROY, "Managing Corporate Environmental Performance: A
Multinational Perspective", European Management Journal, Vol 16, No:3, June 1998, s.292.
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sistemli bir yaklasimi mümkün kilmakta ve isletmenin çevreyle ilgili politika, plan
ve faaliyetleri için stratejik bir çerçeve sunmaktadir. 10

SÜREK L I
GEL ISi M

YÖNETIMCE
YA PILA N
GÖZDEN
GEÇIRME

ÇEV RE POLITIKAS I

PLANLAMA

K ONTROL
VE
DÜZELTICI
ISLEM

UYGULA MA
VE
IS LEMLER

Sekil: Çevre Yönetim Sistemi M odeli
1. Çevre Polit ikasi
TS ISO 14004'e göre, çevre politikasi: "Kurulusun, genel çevre icraati ile
ilgili niyet ve prensiplerini açiklamak; faaliyet, çevre amaç ve hedeflerine çerçeve
teskil etmek üzere yaptigi beyandir." 11
Çevresel performansini iyilestirme konusunda kararli olan bir sirketin
baslangiç noktasi, bu kararliligin çevre politikasi araciligiyla açikça belirtilmesidir.
Çevre politikasi açik olmali ve tek bir dokümanda isletmenin çevreyle ilgili temel
amaçlarini mümkün olan en genis kitleye yansitmalidir. Isletme çevresel amaçlarini
açikladiktan sonra, kendini inceleme ve degerlendirmeye açmis olmaktadir,
dolayisiyla zayif bir çevre politikasi rakipler ve diger baski gruplari tarafindan açiga
çikarilacak ve elestirilecektir.

10
11

http://www.iso.ch/9000e/14kbusy.htm, Eris im Tarihi: 21.03.1999.
TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ, TS -ISO 14004, a.g.e., s.4.
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Kamuoyu, kurulusun çevre yönetim sistemini çevre politikasi araciligiyla
taniyacaktir. 12 Dolayisiyla, çevre politikasi açikça tanimlanmis ve uygulanabilir
olmali ve sirketin çevresel performansini iyilestirmek istedigi alanlarla dogrudan
iliskili olmalidir.
Örnegin, IBM Sirketinin çevre politikasi, “IBM bütün faaliyetlerinin
çevresel etkisini minimuma indirecektir. Sirket yönetimi çevreye zarar vermemek
konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve dogal kaynaklari korumanin yollarini
arayacaktir.” seklindedir. 13
2. Çevre Yönetim Sisteminin Planlanmasi
Çevre yönetim sisteminin olusturulmasinda, çevre politikasi belirlendikten
sonra planlama asamasi
gelmektedir. TS ISO 14001’de PLANLAMA basligi altinda:

•
•
•
•

Çevre bo yutlari,
Kanuni ve diger sartlar,
Amaçlar ve hedefler,
Çevre yönetim program veya programlarina yer verilmektedir. 14

Kurulus, üretmekte oldugu mal veya hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini
belirlemek üzere usuller gelistirmelidir. Kendi faaliyet, ürün ve hizmetleri hakkinda
kanundan dogan veya gönüllü olarak uymayi kabul ettigi sartlari tespit etmek ve
bunlara uymak üzere usuller olusturmalidir. Kurulus bünyesindeki her görev için
çevre amaç ve hedefleri belirlemeli ve bunlara erisilmesini saglamalidir. Çevre
programlari araciligiyla da her bir yönetim kademesinin veya görevin yetki ve
sorumluluklarinin tespiti, amaçlar için zaman çizelgelerinin olusturulmasi ve
kaynaklarin dagitilmasi söz konusudur.
Çevre yönetim sisteminin olusturulmasinda kurulusun bütün seviyelerinin
katilimi gerekmekle birlikte, özellikle tepe yönetimin katkisi çok önemlidir. Bu da
sistemin yukaridan asagiya isledigini gösterir. Bununla birlikte, bilgi ve iletisim
örgütte asagidan yukariya dogru da ilerlemelidir.

12

Tülin TÜZÜN, Hatice BEKTAS, “ Çevre Yönetim Sistemi”, Standard, Türk Standartlari
Enstitüsü Yayini, Yil :35, Özel Sayi, Ekim 1996, s.28.
13
John ELKINGTON, Tom BURKE, “Ten Steps to Environmental Excellence”, Green
Management: A Reader, Eds: P ierre McDonagh, Andrea Prothero, London: The Dryden
Press, 1997, s.318.
14
TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ, TS EN ISO 14001, Çevre Yönetim S istemleriÖzellikler Ve Kullanim Ki lavuzu, Ankara: Nisan 1997, s.4-5.
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3. Yönetim Sisteminin Uygulanmasi
TS EN ISO 14001, UYGULAMA VE ISLEM basligi altinda,

•
•
•
•
•
•
•

Yapi ve sorumluluk,
Egitim, bilinç ve ehliyet,
Iletisim,
Çevre yönetim sistemi ile ilgili belgeye baglama islemleri,
Belge kontrolü,
Islem kontrolü,
Acil hal hazirligi ve bu hallerde yapilmasi gereken isler
maddelerini ele almaktadir. 15

ISO 14001, kurulus içindeki rollerin, yetki ve sorumluluklarin açik biçimde
tanimlanmasini istemektedir. Çevre yönetim sisteminin uygun biçimde
kuruldugundan ve standart çerçevesinde uygulandigini garanti etmek üzere bir çevre
yöneticisinin görevlendirilmesi gerekmektedir. 16
ISO 14001 Standardindan yararlanarak kurulusun çevre yönetim sisteminin
olusturulmasi, isletme içinde fonksiyonlararasi isbirligini gelistiren ve sirketin
örgütsel ögrenme konusundaki yetenegini artiran önemli bir tecrübe olmaktadir. 17
Çevre yönetim sisteminin basarisi, çalisanlarin çevre koruma bilincine
sahip olmalarina ve bu süreç içinde kendi rol ve sorumluluklarini anlamalarini
saglayacak egitimlerin verilmesine önemli ölçüde baglidir. Basarili bir çevre
yönetim sistemi için isletme kültüründe gerekli degisimin saglanmasinda egitim
önemli bir araçtir.18 Çevresel sorunlar, enerji, atik yönetimi vb. konularda
çalisanlarin bilgi düzeyinin artirilmasinda egitimden yararlanilmaktadir. Egitimin
isletmenin bütün düzeylerinde verilmesi özellikle önemlidir. Çevre yönetimine
kaynak ayirma konusunda karar verme yetkisine sahip olan üst yönetimin, çevresel
sorunlarla günlük olarak sik sik karsilasan orta kademe yöneticilerin, ve isletmenin
çevreyi etkileyen süreç ve uygulamalari üzerinde etki sahibi olan diger personelin
egitim çalismasina dahil edilmesi gerekir.

15

TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ, TS EN ISO 14001, a.g.e., s.5-6.
Marc EPSTEIN, Marie-Josée ROY, a.g.e., s.294.
17
Marc EPSTEIN, Marie-Josée ROY, a.g.e., s.294.
18
Alan NETHERWOOD, “Environmental Management Systems”, Corporate Environmenta l
Management: Systems and Strategies, Ed: R ichard WELFORD, London: Earthscan
Publications, 1996, s.42.
16
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4. K ontrol Ve Düzelt ici Faaliyet
Standardin bu maddesinde, çevre üzerinde önemli etkileri olan islem ve
faaliyetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, faaliyetlerin çevre mevzuatina uygunlugunun
takibi, herhangi bir uygunsuzluk (riayetsizlik) durumunda düzeltici ve önleyici
faaliyetlerde bulunulmasi vurgulanmaktadir. Çevre yönetim sisteminin denetimi de
bu baslik altinda ele alinmaktadir.
TS EN ISO 14001’de çevre yönetim sistemi denetimi:
“Kurulusun çevre yönetim sisteminin; çevre yönetim sistemi denetim
kistaslarina u yup u ymadigini belirlemek ve sonuçlari müsteriye bildirmek amaciyla,
gerekli delillerin tarafsiz ve deger yargilarina yer vermeyecek tarzda toplanmasi ve
degerlendirilmesinden ibaret bir degerlendirme ve belgeye baglama islemidir.” 19
seklinde tanimlanmaktadir.
Çevre denetimi, çevre yönetim sistemini basarili biçimde uygulamak
isteyen bir isletme için çok önemlidir. Bu denetim, çevre yönetimine kapsamli bir
yaklasim çerçevesinde ele alinmalidir. Burada tepe yönetime önemli rol
düsmektedir, tepe yönetimin destegi olmadan iç denetimin basarili olmasi zordur.
Diger taraftan yönetim, denetim sonucunda ortaya çikan eksiklikleri giderme
konusunda kararli olmalidir.
Çevre denetiminden isletmenin saglayacagi yararlar arasinda, yasal
düzenlemelere uyumun garanti edilerek maddi cezalardan kaçinilmasi, sirketin
toplumda sahip oldugu imajin iyilesmesi, maliyetlerde azalma, isletmenin her
düzeyinde çevre konusunda bilinçlenmenin artisi ve genel olarak kalitede bir artis
sayilabilir. Diger taraftan böyle bir denetimin potansiyel zararlari arasinda ise
denetimin baslangiçtaki maliyeti, yönetimin ve çalisanlarin yabancilarin kendi
sirketlerine girisi ve onlari degerlemesine du ydugu tepkiden bahsedilebilir. 20
5. Yönetimce Yürüt ülen Gözden Geçirme
"Kurulusun üst yönetimi, u ygunlugunun, yeterliliginin ve etkinliginin
devam ettigini teminat altina almak için, kendisinin tayin ettigi araliklarla, çevre
yönetim sistemini gözden geçirmelidir. Yönetimce yürütülen gözden geçirme islemi,
yönetimin iyi bir degerlendirme yapabilmesi için gerekli bilgilerin toplanmasini
saglamalidir. Bu gözden geçirme islemi belgeye baglanmalidir." 21
19
20
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TS EN ISO 14001'e göre, gözden geçirme islemleri:

•
•
•
•

denetimlerden elde edilen sonuçlari,
amaç ve hedeflere ne ölçüde ulasildigini,
degisen sartlar ve bilgiler isiginda, çevre yönetim sisteminin kurulusa
uygunlugunu koruyup korumadigini,
konuyla ilgili taraflarin görüslerini içine almalidir. 22

Çevre yönetim sisteminin en önemli özelligi kurulusun sürekli gelismeyi
saglamasina yardimci olmasidir. Hedeflerin belirlenmesi, planlarin yapilmasi,
sistemin denetlenmesi, yönetimin sonuçlari gözden geçirmesi ve gereken düzeltici
ve önleyici faaliyetleri gerçeklestirmesi gibi unsurlarin hepsi, sürekli gelismeyi
basarabilmek içindir. 23
C. Etk in Bir Yönetim Sisteminin Olustur ulmasi
Etkin bir yönetim sistemi, çevreye verilen zarari minimuma indirebilmek
amaciyla bütün araç ve stratejileri biraraya getirmelidir. Yönetim sistemi, sirket
politikasiyla belirlenen amaçlari gerçeklestirmek için gelistirilmekte ve
uygulanmaktadir. Sistem, isletmenin bütün faaliyetlerini içine alacak sekilde
kapsamli olmalidir, hatalarin veya kazalarin ortaya çikabilecegi bosluklara imkan
verilmemelidir. Ayrica her çalisan sistemin isleyisinde kendisine düsen görevlerin
farkinda olmalidir. Sistem kapsamindaki prosedürler açikça anlasilir biçimde
dokümante edilmeli, çalisanlar görev ve sorumluluklari konusunda egitilmeli, ve
düzenli denetimler yapilmalidir. Sistemin bütün elemanlari yakindan izlenmeli ve
herhangi bir aksaklik hizla düzeltilmelidir. Sistem sürekli iyilestirmeye açik
olmalidir ve çevreye “sifir zararli etki” amaci benimsenmelidir. 24
Etkin bir yönetim sistemi, kapsamli, anlasilabilir ve açik olmalidir:25 Bu
özelliklere sahip olmayan bir sistemde hatalar ortaya çikabilecek ve sistem zaman
içinde iyilesecek esneklikte olmayacaktir. Bu özellikler daha yakindan incelenecek
olursa:

•

22
23

Sistemin kapsamli olmasi, isletmenin faaliyetlerinin tümünü kapsamasi
gerekmektedir. Sistemin hiçbir yerinde bosluk kalmamalidir, çünkü
kazalar/hatalar bö yle noktalarda ortaya çikma egilimindedirler. Isletmenin her
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•

•

bir bölümü/birimi/çalisani, sistemin uygulanmasinda üzerine düseni yerine
getirmelidir.
Sistemdeki bütün prosedürler herkesin anlayabilecegi sekilde olmalidir. Eger
roller ve görevler anlasilabilir bir sekilde belirlenmemisse geregi gibi yerine
getirilmeyebilir. Bu asamada sistemin dokümante edilmesi, çalisanlarin görev
ve sorumluluklari hakkinda egitilmeleri, isleyisin periyodik olarak gözden
geçirilmesi ve denetlenmesi söz konusudur.
Sistem gözden geçirilmeye açik olmalidir, dolayisiyla isletmenin faaliyetlerinde
ve üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde sürekli iyilestirmeler yapma yönünde
bir kararlilik (commitment) olmalidir.

Yönetim sisteminin etkin çalisan bir organizasyon yapisina sahip olmasi
çok önemlidir. Yetki ve sorumluluklar ile haberlesme kanallari açik-seçik
tanimlanmalidir. Organizasyon yapisinin olusturulmasinda göz önünde
bulundurulmasi gereken unsurlar ise asagidaki gibi siralanabilir:26

•
•
•
•
•

Isletmenin bütün faaliyetleri belirlenmeli, tanimlanmali ve u ygun biçimde
dokümante edilmelidir.
Bireylerin ve gruplarin sahip olduklari genel ve özel yetki ve sorumluluklar
tanimlanmali, ve onlarin yo klugunda sorumlu olacak kisiler de belirlenmelidir.
Üst yönetimin seçtigi bir kisi problemleri ve çatismalari çözmek üzere
görevlendirilmelidir.
Çesitli faaliyetler arasindaki koordinasyon iliskileri açikça tanimlanmalidir.
Ortaya çikmis olan ve potansiyel problemlerin belirlenmesine çalisilmali,
bunlarin çözümü veya önlenmesi için gerekli tedbirler alinmalidir.

ISO 14001 yaklasimiyla kurulacak etkin bir çevre yönetim sisteminin:
kurulusun iç ve dis çevresindeki hizli degisime uyum saglayabilmek için dinamik,
esnek ve yalin olmasi; ayni zamanda uygulayici personelin kolaylikla anlayabilecegi
açiklikta olmasi çok önemlidir. 27
I I I . ÇEVRE YÖNETICIL ERININ GÖREV VE NI TEL IK L ERI
Çevre yönetiminin isletmeler için önemi arttikça, etkin çevre yönetimine
duyulan ihtiyaç da artmaktadir. Isletmelerde çevre yönetim sisteminin olusturulmasi
ve islemesi bütün çalisanlarin katilimini gerektirmekle beraber, sistemin özellikle
kurulus asamasinda çevre yöneticisinin rolü çok önemlidir. “21.yüzyilin çevre

26
27
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yöneticileri, ekolojik çevrenin isletme için stratejik önemini belirlemekte ve bütün
çalisanlara anlatmakta anahtar rol üstleneceklerdir.” 28
1970 ve 1980’lerdeki “çevre devrimi” ortaya çikincaya kadar isletmelerde
çok az sayida çevre yöneticisi vardi. Çevre ile ilgili sorunlar üretim konusunda
yogunlastigi için bu alanda çalisanlarin çogu da mühendislerdi. Çevre mevzuatinin
gelismesiyle birlikte isletmelerde çevre yöneticisi pozisyonlari sayica artmakta ve
bu yöneticilerin uzmanlik alanlari da çesitlenmektedir. 29
Çevre yönetim sisteminin kurulus ve isleyisinde etkinligin saglanabilmesi
için çevre yöneticisinin görev ve sorumluluklari açikça tanimlanmali ve sirket içinde
bilinmesi saglanmalidir. Böyle bir yönetici, görevlerinin çogunu farkli bölümlerden
çesitli seviyelerdeki yöneticilerle isbirligi yaparak yerine getirecektir. Çevre
yöneticisi pozisyonunun sorumluluklari içine asagidaki temel unsurlar dahil

edilebilir:30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atiklari minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum saglamayi amaçlayan
programlari yönetmek,
Enerji ve su kullanimini minimize etmeyi amaçlayan programlari yönetmek,
Daha çevre dostu mal ve hizmet üretimini hedefleyen çabalari koordine etmek,
Sirket içinde çevreyle ilgili programlarin fayda ve maliyetlerini mümkün oldugu
kadar sayisal biçimde tahmin edecek bilançolar hazirlamak,
Ekolojik düsüncelerde ve hükümetin çevre politikalarinda meydana gelen
gelismeleri izlemek, bunlardan erken u yari isaretleri çikarmak,
Sirket içinde üretimde ve diger islerde kullanilan ürünleri daha çevre dostu
olanlarla degistirmek üzere yeni çikan ürünleri izlemek,
Çevre konusunda sendikalarla isbirligi yapmak,
Toplumda çevreyle ilgili organizasyonlara katilmak, sirketin sesini du yurmak,
Sirket içinde bilgilendirme ve egitim programlari düzenlemek,
Sirketin çevre politikasini topluma tanitmak.

Çevre yöneticisinin basarili olabilmesi için yeterli finansal kaynaga sahip
olmasi gerekmektedir. Çevre yöneticisi için, çevre yönetimini teknik olarak bilmenin
yaninda, en az onun kadar önemli olan bir baska özellik de insan iliskilerinde
basarili olmaktir. Çevre yöneticisi çevre ile ilgili sorunlari çok iyi anlamali ve hem
kendisiyle birlikte çalisanlari, hem de diger bölümlerde çevreyle ilgili çesitli
projelerde görev alan personeli etkileyebilme yetenegine sahip olmalidir.31 Çevre
28
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yöneticisinin iletisim yetenegine ve çevre performansinin iyilestirilmesinden elde
edilecek yararlari, sirket içindeki farkli fonksiyonel alanlara anlatabilme becerisine
sahip olmasi gerekmektedir. 32

SONUÇ
Dünyada ve ülkemizde gittikçe artan
konusunda kendilerine düsen görevlerin farkina
bakis açilarini degistirmektedirler. Bu degisimin
sistemlerini olusturarak
ISO 14001 Çevre
belgelendirme yoluna gitmektedirler.

sayida isletme, çevreyi koruma
varmakta ve dogal çevreye karsi
sonucu olarak da, çevre yönetim
Yönetim Sistemi Standardi ile

ISO 14001 Standardi, isletmelere çevre yönetimi konusunda yol gösterici
bir rol üstlenmekte ve çevresel performanslarini iyilestirmelerine yardim etmekte,
yasal
düzenlemelere
uyumu
kolaylastirmakta,
toplumdaki
imajlarini
iyilestirmelerine yardimci olmakta ve isletme kültürlerinin çevre sorunlarina daha
duyarli hale gelmesini hizlandirmaktadir.
ISO 14001’in en önemli yönlerinden biri de, isletmeleri çevre konusunda
daha proaktif olmaya zorlamasidir. Geçmiste sirketlerde çevreyle ilgili birkaç
yönetici zamanlarinin önemli bir kismini yasalarin izin verdiginden fazla miktardaki
atiklari azaltmak üzere harcarlarken, sertifika alma süreci, bütün çabalarin çevre
yönetim sisteminin tasarlanmasina ve uygulanmasina yönlendirilmesini
gerektirmektedir. Bu sekilde, hem bugün mevcut problemler hakkinda önlemler
alinmasi, hem de gelecekte karsilasilabilecek çevresel problemler hakkinda proaktif
olunmasi söz konusudur.
Tüketicilerin firmalarin çevresel performanslari konusunda talep ve
beklentileri sürekli artmaktadir. Bu nedenle, ISO 14000 serisine global ticaretin
pasaportu olarak bakmak mümkündür.
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