
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  
Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi 

09-10-11 Haziran 2021 
Uzaktan Çevrimiçi Eğitim 

 
 Hedefi: 

  Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci hakkında bilgi vermek, 
 ISO 14001:2015 standardının gereklerinin doğru uygulanmasına yönelik yorumlanmasına ve değerlendirilmesine destek 

vermek. 
 Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak, 
 Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek, 
 Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 
 İç denetimin aşamalarını tanıtmak, 
 Katılımcıların etkili iç denetim yapabilmelerine yönelik önemli etkenleri ve nitelikleri, uygulama ve 

vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak, 
 Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek, 
 Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 

 

İçeriği: 
 Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci, 
 ISO 14000 Standartlar serisi ve gelişimi, 
 Tanımlar ve kavramlar 
 ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin örneklerle açıklanması, 
 Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları 
 Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri 
 Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları 
 Denetçi özellikleri 
 Denetim teknikleri, planlanması ve yönetimi 
 Soru listelerinin hazırlanması ve denetimin gerçekleştirilmesi 
 Denetimin raporlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi 
 Örnek uygulamalı çalışmalar 
 İç Denetçi yeterlilik sınavı 

 

Kimler katılmalı? 
 Çevre yönetim sistemi yöneticileri / sorumluları  
 Çevre yönetim sistemi kapsamında çalışmakta olanlar 
 Çevre yönetim sistemi iç denetçi adayları 
 Çevre Yönetim Sistemini yeni kuracak ve ilk kez ISO 14001:2015 sürümü ile başlayacak kişiler 

 

Sertifika:  
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak ve yapılacak iç denetçi sınavında başarılı olan eğitim katılımcılarına Türk 
Loydu Başarı Sertifikası düzenlenecektir. Sınavda başarılı olamayanlar için katılımcı sertifikası düzenlenecektir. 
 

Tarih : 09-10-11 Haziran 2021 (3 gün) 
Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 (18 oturum) 
Eğitim Yeri  : Uzaktan Çevrimiçi Eğitim / MS Teams Platformu üzerinden katılımcılara eposta yoluyla 

eğitime katılım daveti gönderilecektir.  
Eğitim Ücreti : 900 TL/katılımcı +%18 KDV (Eğitim ücretine, eğitim notu ve düzenlenecek sertifika dâhildir. 
 

 Talep edenler için eğitimin ilk iki günü Bilgilendirme, son iki günü İç Denetçi Eğitimi olarak uygulanabilir. 
Sadece İç Denetçi Eğitimine katılmak isteyenlerin, önceden ilgili standart kapsamında Bilgilendirme Eğitimi 
veya Geçiş Eğitimi (ISO 14001:2004 Standardına göre daha önceden eğitim alanların katılabildiği eğitim) 
almış olmaları gerekir.  

 Aynı kuruluştan 2-3 kişi katılımı için %10, 4 veya 5 kişilik grup için %15, 6 ve üzeri grup için %20 indirim 
uygulanır. 

 25 yaşından küçük öğrenciler için, öğrenci olduklarını belgelemek şartıyla %25 indirim uygulanır. 
 Eğitime katılabilmek için, uzaktan toplantılarda/eğitimlerde kullanılan MS Teams Platformu için internet 

üzerinden kullanıcı hesabı (ücretsiz) açılması gereklidir. 
 

Bilgilendirme için: Hakan AYDOĞDU– haydogdu@turkloydu.org /  egitim@turkloydu.org; 
Tel:0 216 581 37 12  
Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. Eğitimin yapılabilmesi için gerekli katılımcı 
sayısı en az 8, en çok 20 kişidir. 02 Haziran 2021 saat 16:00 a kadar ön kayıt yaptırmanız beklenir.  
 

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.  
Tel: 0216 581 37 00 / Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20 

E-posta: egitim@turkloydu.org  
Web site: http:// www.turkloydu.org 

 

Türk Loydu’ndan eğitim duyurusu almak istemiyorsanız, lütfen bildiriniz. 
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