
Tek Kaynaktan Tüm Belgelendirme İhtiyaçlarınız                                             

ISO 14001 Özdeğerlendirme Soru 
Listesi
Bu soru listesindeki sorular, kurduğunuz/kuracağınız 
yönetim sistemdeki belirli alanlara daha fazla ışık 
tutmak, tekrar değerlendirerek gözden geçirmek ve 
denetime ne ölçüde hazır olduğunuzu 
belirleyebilmeniz için hazırlanmıştır. 

Eğer bu değerlendirmeyi bizim yapmamızı isterseniz 
formu doldurduktan sonra info@vericert.com.tr ‘ye 
gönderebilirsiniz. Tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Değerlendirme denetçilerimiz tarafından ÜCRETSİZ 
olarak yapılacaktır.

Buradaki soruları hiç bir zaman nihayi tetkik soruları ve 
almanız gereken bir takım önemli kararlar olarak 
görmeyin. Geliştirebileceğiniz alanlar olarak 
değerlendirin.

Sormak istediğiniz sorular için her zaman VERICERT 
Belgelendirme ile irtibata geçebilir ve açıklayıcı bilgiler 
talep edebilirsiniz. 

Bu form doldurulabilir şekilde hazırlanmıştır. İlgili yerlere 
tıklayarak doldurabilirsiniz. Cevabınız Evet ise kutucuğa 
tıklamanız yeterlidir. Hayır ise soruyu lütfen boş bırakın.

İsminiz :

Şirketiniz :

Şehir :

Telefon :

E-Posta :

Web Adresi :

A. HAVA EMİSYONU

1. Hava emisyonu oluşturuyor musunuz?

2. Oluşturduğunuz bu emisyonu izliyor 
musunuz?

3. Hava emisyonu için hedefleriniz var mı?

4. Hava emisyonunu kontrol etmek ve 
izlemek için dokümante edilmiş 
prosedürleriniz bulunuyor mu?

5. Hava emisyon prosedürünüzle ilgili eğitim 
planladınız mı?

6. Bu prosedürleri denetlediniz mi?

7. Emisyon noktalarını gösteren, tesis planı 
bulunuyor mu?

Lütfen hava emisyonunu detaylandırın

                      Emisyon       Emisyon                  
Tip                 Faaliyeti        Metodu         Yasal Şart
ör.
SO2                   Kazan              Egzos                  San. Kaynaklı 
      Hava                                            
                                                                             Kir. Kon. Yönet.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
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B. ATIK SU YÖNETİMİ

1. Atık su üretiyor musunuz?

2. Atık su deşarjını izliyor musunuz?

3. Atık su deşarjı ile ilgili hedefleriniz 
bulunuyor mu?

4. Atık su deşarjının belirlenmesi, izlenmesi 
ve kontrolü ile ilgili dokümante edilmiş 
prosedürleriniz mevcut mu?

5. Atık su deşarjı prosedürünüzle ilgili 
eğitim planladınız mı?

6. Bu prosedürleri denetlediniz mi?

7. Atık sularınız doğrudan nehir/kanal’a 
deşarj ediliyor mu?

8. Yağmur suları doğrudan nehir/kanal’a 
deşarj ediliyor mu?

9. Atık sularınız tesisinizde arıtılıyor mu?

10.Tesisinizde drenaj planlarını ve deşarj 
noktalarını gösteren bir plan mevcut mu?

Lütfen atık su deşarjınızı detaylandırın

                Emisyon           Deşarj                  
Tip             Faaliyeti           Metodu            Yasal Şart
ör.
Deterjan     Araç Yıkama       Kanalizasyon                Atık su 
         Yönet.            

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

C. ATIK YÖNETİMİ

1. Aşağıdakilerden herhangi bir tanesi 
üretiliyor mu?

Katı Atık (örn. genel atık)

Tehlikeli Atık (örn. yanıcılar)

Özel Atık (örn. metal/yağ kalıntı atığı)

Tıbbi Atık

Lütfen oluşturduğunuz atıkları detaylandırın.

Tip          Oluşturan      Atık Bertaraf           Yasal Şart
                 Faaliyet           Metodu
ör.
Boya           Boyama      Lisanslı Atık             Katı Atık Yönet.                                   
Çamuru                               Toplayıcı 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

2. Atıklarınızı izliyor musunuz?
 
3. Atıklarınızla ilgili hedefleriniz var mı?

4. Atıklarınızı tanımlamak, izlemek ve 
kontrol etmek için dokümante edilmiş 
prosedürünüz var mı?

5. Atık yönetim prosedürünüzle ilgili eğitim 
düzenlediniz mi?
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6. Bu prosedürlerinizi denetlediniz mi?

7. Atık Yönetimi lisansına sahip misiniz?

8. Atıklarınızı toplayan ve bertaraf eden 
tesisi işleten kuruluşların, lisanslarının bir 
kopyasına sahip misiniz?

9. Atık üretimi ve depolama noktaları ile ilgili 
tesis planlarınız mevcut mu?

10.Tesisinizde atık bertaraf ediyor musunuz?
Ediyorsanız nerede?

................................................................

11. Tesisinizde atık işliyor musunuz?
İşliyorsanız nerede?

................................................................

D. TAŞIMA VE DEPOLAMA
Tehlikeli Malzeme Depolama Yönetimi

1. Tehlikeli malzeme kullanıyor/depoluyor 
musunuz?

2. Aşağıdakilerden herhangi bir tanesi 
bulunuyor mu?

Yeraltı Depolama Tankı

Yerüstü Depolama Tankı

3. Depolama alanlarının yönetimi, 
tanklardaki kaçak ve potansiyel 
kontaminasyonu yönetmek üzere 
hazırlanmış prosedürünüz var mı?

4. Prosedürlerinizi denetlediniz mi?

5. Yeraltı depolarınızın sağlamlığı ile ilgili 
testler yaptırdınız mı?

6. Depolama alanları ile ilişkili tesis 
planlarınız mevcut mu?

Lütfen kullandığınız/depoladığınız tehlikeli 
malzemeleri detaylandırın.

Malzeme    Amaç       Depolama Metodu   
ör.
Solvent                   İnceltme                    Güvenli Tank, 
                Belirli alan

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

E. TOPRAK VE YERALTI SULARININ 
KORUMASI

1. Geçmişte toprak ve yeraltı sularının 
kontaminasyonuyla ilgili olay yaşandı 
mı?

 
2. Toprak ve yeraltı sularının 

kontaminasyonuyla ilgili araştırma 
yaptınız mı?

3. Toprak veya yeraltı sularının 
kontamine olduğunu hiç tespit ettiniz 
mi? 

4. Toprak veya yeraltı suları kontamine 
olduysa bunun düzeltilmesiyle ilgili 
hedefler belirlediniz mi?

5. Yaşanan kontaminasyonu düzelttiniz 
mi?
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F. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

1. Çevrenizde gürültü konusunda hassas 
olan bir taraf var mı? Örn. konut yerleşimi, 
komşularınız vs.

2. Yüksek gürültü kontrolü için hedefler 
belirlediniz mi?

3. Yüksek gürültüyü izlemek için 
prosedürleriniz mevcut mu?

4. Gürültü izleme prosedürünüzle ilgili eğitim 
düzenlediniz mi?

5. Bu prosedürleri denetlediniz mi?

6. Düzenleme yapan (kamu) kuruluşlar 
kontrol yapmanızı öneriyor mu? 
Öneriyorsa kontrolleri tarif edin

................................................................

G. KAYNAK TÜKETİMİ

1. Su tüketimini izliyor musunuz?

2. Enerji tüketimini izliyor musunuz?

3. Kaynak tüketimi ile ilişkili hedefleriniz 
mevcut mu?

4. Hammaddelerin tüketimini izliyor 
musunuz?

5. Ürünlerin/malzemelerin ve proseslerin 
yeniden kullanılması/yeniden tasarlanması 
ile ilgili çalışmalarınız var mı?

H. DİĞER ÇEVRE ETKİLERİ

1. Aşağıdaki faaliyetlerin arttığını dikkate 
alıyor musunuz?

Koku

Toz

Sarsıntı

2. Ozon tabakasına zarar veren herhangi 
bir malzeme kullanıyor veya üretiyor 
musunuz?

3. Kuruluşunuzda radyoaktivite üreten 
herhangi bir kaynak veya radyoaktif bir 
madde mevcut mu?

4. Doğal yaşamı ilgilendiren herhangi bir 
faaliyetiniz mevcut mu?

I. DİĞER KONULAR

1. Tedarikçilerinizin çevreye olan etkilerini 
görüşmek için, kendileriyle herhangi bir 
toplantı yaptınız mı?

2. Tedarikçilerinizin çevresel etkilerini 
iyileştirmeleri için, herhangi bir katkınız 
var mı?

3. Çevre boyutlarınızın belirlenmesi için 
herhangi bir çalışma yaptınız mı?

4. Önemli çevre boyutlarınızı tanımladınız 
mı?

5. Çevre Politikanız mevcut mu?

6. Çevre Politikanızı kamuoyuna 
duyurdunuz mu?

7. Çevre Yönetim Sistemini uygulamanız 
gereken birden fazla tesisiniz 
bulunuyor mu?

8. Çevre Yönetim Sisteminizi tüm 
tesislerinizde kullanıyor musunuz?
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