
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ISO 14001:2015 REVİZYONU YAYINLANDI  
ISO 14001:2015 REVİZYON GEÇİŞ EĞİTİMİ 

28 Aralık 2015  - İSTANBUL 

 

 Dünyanın en yaygın kabul edilen çevre yönetim sistemi standardı olan ISO 14001 standardı 15 Eylül 2015 tarihinde 

revize edildi.  

ISO 14001 standardının revizyonu, popülerlik, mevcut ekolojik, politik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda, standart revize 

ve güncelleme komitesinin sürekli çabalarının bir sonucudur. ISO 14001:2015 çevre ve ekolojik düzen korunması 

açısından son yönelimleri, ihtiyaçları karşılayacak ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 9001) uyumlu 

hale gelecek şekilde hazırlanmıştır. 

ISO 14001, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve bertaraf etme yöntemlerini yaşam 

döngüsü yaklaşımını kullanarak kontrol eder ve etkiler, bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için 

sistematik bir yaklaşım sağlar. Standart, dış kaynaklı süreçlerin kontrolünü, kullanıcılarına tanıtır. Stratejik planlama, risk 

ve fırsatların belirlenmesi, tedarikçi ve yüklenici iletişimi, ürün ve hizmetlerin tasarımı, kullanım sırasındaki ve kullanım 

ömrü sonunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin iyileştirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili gereksinimleri 

kapsamaktadır. 

ISO 14001 çevre yönetim sisteminin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapı-

High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

 
Türk Loydu ISO 14001:2004 standardı konusunda bilgisi olan katılımcılara yönelik bir revizyon geçiş eğitimi 
düzenlemektedir.  
 
Eğitiminde aşağıdaki konuların aktarılması amaçlanmaktadır:  

 ISO 14001 standardında yapılan temel değişiklikler 

 Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri 

 Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı 

 Standardın yeni gereklerinin sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirilmesi  

 ISO 14001:2004’den ISO 14001:2015’e geçiş planlaması  

 

Kimler katılmalı? 

 Çevre yönetim sistemi yöneticileri / sorumluları 

 Çevre yönetim sistemi denetçileri 
 

Katılımcıların ISO 14001:2004 bilgisine sahip olması gerekmektedir. 
 

Sertifika: .  
Eğitim katılımcılarına Türk Loydu Katılım Sertifikası düzenlenecektir. 
 

 

Eğitmen : Oğuz H. AKSU 
 

Tarih : 28 Aralık 2015 
Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 
Eğitim Yeri : TÜRK LOYDU 
Adres  : Tersaneler Cad. No: 26 Tuzla - İSTANBUL 
 
Eğitim Ücreti : 250 TL/katılımcı +%18 KDV 
Ücrete eğitim notu, ikramlar ve düzenlenecek sertifika dâhildir. 
Türk Loydu’ndan belgeli kuruluş çalışanlarına % 20 indirim uygulanacaktır. 
 

 

LCV: Yasemin ÖZCAN – yozcan@turkloydu.org  0 216 581 37 12 

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 23 Aralık 2015 saat 16:30’a kadar LCV 
yapmanız rica olunur. Eğitim katılımcı sayısı en az 7 kişi olduğunda açılacaktır. 
 

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ   
Tel: 0216 581 37 00  Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20 
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