
 1 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU 
  

ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 

14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim standartları serisine 

uyum sağlayacak şekilde revize edilmiş ve 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Stan-

dardın yeni versiyonu kuruluşların iş stratejileriyle uyumlu olarak çevre performanslarını 

arttırmayı ve sürdürülebilirliği odak haline getirmeyi hedeflemektedir. 
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ISO 14001:2015 Geçiş Süreci 

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için 
resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 
Eylül 2018 tarihine kadar mevcut çevre yönetim 
sistemlerini ISO 14001:2015 şartlarına uygun hale 
getirmelidir. 

Kalitest tarafından ISO 14001:2004 ÇYS sertifikası-
na sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni ver-
siyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim 
denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen pe-
riyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçek-
leştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen 
firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden 
itibaren geçerliliğini yitirecektir. 

ISO 14001 standardına göre ilk defa belge-
lendirilecek kuruluşlar 

Kalitest 15 Eylül 2016 tarihinden sonra ISO 
14001:2004’e göre ilk belgelendirme başvuruları-

nı kabul etmeyecektir. ISO 14001:2015 standardı-
na göre sistemini belgelendirmek isteyen kuruluş-
lar ise 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren kurulu-
şumuza başvurabilirler. 

ISO 14001:2004 Belgeli Firmalar Ne Yap-
malı? 

Kalitest tarafından ISO 14001:2004 ÇYS sertifikası-
na sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni ver-
siyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim 
denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen pe-
riyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçek-
leştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen 
firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden 
itibaren geçerliliğini yitirecektir. 
 

Bu kılavuz yeni revizyonun getirdiği yenilikler ve değişikliklerin an-
laşılmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kılavuz standardın 
tümünü içermemekle birlikte kalite yönetim sisteminin kurulması 
için şart standardın ISO 14001:2015 ÇYS standardı ve dikkate alın-
ması gereken birincil kılavuzların standardın atıf yaptığı diğer stan-
dart/dokümanlar olduğu unutulmamalıdır. 
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ISO 14001:2004 Belgeli Firmalar 
 
ISO 14001:2004 belgeli kuruluşların aşağıdaki faa-
liyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir; 
 
 Yeni standart gereksinimlerini karşılamak için 

ele alınması gereken organizasyonel boşlukları 
tespit edilmesi 

 Bir uygulama planının geliştirilmesi 
 Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm 

taraflar için uygun eğitim ve farkındalığın sağ-
lanması 

 Standardın yeni revizyonunun gereksinimlerini 
karşılamak ve etkinliğinin doğrulanmasını sağ-
lamak için mevcut kalite yönetim sisteminin 
(ÇYS) güncellenmesi  

 Geçiş süreci boyunca Kalitest ile iletişim halin-
de olunması  

 
Kalitest; 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren yayın-
ladığı tüm ISO 14001:2004 belgelerinin geçerlilik 
tarihini 14 Eylül 2018 olarak belirlemiştir. 
 
 

 www.kalitest.com.tr 
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Stratejik Çevre Yönetimi  
Yeni revizyonda kuruluşların stratejik planlama 
prosesinde çevre yönetiminin önemi daha da art-
mıştır.  
Kuruluşun yapısının anlaşılması şartıyla hem kuru-
luşa hem de çevreye fayda sağlayacak fırsatların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin, yerel, böl-
gesel ve global çevresel şartların değişmesi du-
rumlarının kuruluşa etkisi veya kuruluşun bu deği-
şimlere etkisi üzerine odaklanmış yeni şartlara yer 
verilmiştir.  
 
Liderlik  
Yönetim sisteminin başarıya ulaşmasında; liderlik 
maddesi çevresel yönetim sisteminin teşvik edil-
mesi için yeni bir şart getirilmiştir. 
 
Çevrenin Korunması  
Çevrenin zarar ve bozulmalardan korunması için 
kuruluşun proaktif girişimlerinin arttırılması bek-
lentisi yeni versiyonla önem kazanmıştır. 
Yeni revizyonda «çevreyi koru»ma aşağıdaki şekil-
lerle ifade edilmektedir; 
◦Kirliliğin önlenmesi 
◦Sürdürülebilir kaynak kullanımı 
◦İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu 
◦Biyoçeşitlilik ve ekosistemi korunması 
 
Çevresel Performans  
Sürekli iyileştirme için; çevre yönetim sisteminin 
iyileştirilmesi vurgulanırken yeni versiyonda çev-
resel performansın arttırılmasına vurgu yapılmak-
tadır. 

Kuruluşun politikasındaki taahhütler ile tutarlı ola-
cak şekilde kuruluş; uygulanabilir olduğunda emis-
yonlarını ve atıklarını azaltmalıdır. 
 
Yaşam Döngüsü Perspektifi  
Mevcut çevresel boyutların yönetilmesi ile ilgili 
şartlar attırılmıştır 
Kuruluş; ürün yaşam döngüsü boyunca ürün tasa-
rımı ve geliştirmesinde ürünün yaşam döngüsünü 
dikkate alınarak (hammadde temini, tasarım, üre-
tim, taşıma, depolama, teslim, kullanım, kullanım 
sonrası geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf)  
ürün ve hizmetin çevresel etkisinin kontrolünü 
arttırmalıdır. 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmak standar-
dın direkt bir şartı değildir. 
 
Dış Kaynaklı Proses  
Kuruluş dış kaynaklı proseslerini kontrol/etki et-
melidir. 
 
İletişim  
İç ve dış iletişimle ilgili olarak bir iletişim stratejisi 
belirlenmesi eklenmiştir. 
Çevre yönetim sistemin geliştirilmesine yönelik 
öneriler dahil tutarlı ve güvenli bilginin iletilmesi 
için bir mekanizma oluşturulması şartı getirilmiş-
tir. 
Kuruluş dış iletişimde nelerin sağlanacağı kararını 
kendisi vermelidir. Ancak yasal otorite ve ilgili ta-
rafların beklentileri mutlaka dikkate alınmalıdır. 

 www.kalitest.com.tr 

Yeni Revizyonla Gelen Temel Değişiklikler 
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Dokümantasyon  

Dijital, bulut sistemler gibi yöntemlerin kullanıl-
ması standardın yeni versiyonuna da yansıtılmış 
ve «doküman», «kayıt» yerini «dokümante bilgi» 
almıştır. 

ISO 9001 standardında da olduğu gibi kuruluş 
mevcut dokümantasyon yapısını tutmakta ser-
besttir. 

  

ISO 14001:2015 Standart Yapısı 
1 Kapsam  
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar  
3 Terimler ve tarifler 
4 Kuruluşun bağlamı  
 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması  
 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin an-
laşılması  
 4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belir-
lenmesi  
 4.4 Çevre yönetim sistemi  
5 Liderlik  
 5.1 Liderlik ve taahhüt  
 5.2 Çevre politikası  
 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar  
6 Planlama  
 6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri  
  6.1.1 Genel  
  6.1.2 Çevre boyutları  
  6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri  
  6.1.4 Planlama faaliyeti  
 6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için 
planlama  
  6.2.1 Çevre amaçları  
  6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyet-
lerin planlanması  
7 Destek  

 7.1 Kaynaklar  
 7.2 Yeterlilik  
 7.3 Farkındalık  
 7.4 İletişim  
  7.4.1 Genel  
  7.4.2 İç iletişim  
  7.4.3 Dış iletişim  
 7.5 Dokümante edilmiş bilgi  
  7.5.1 Genel  
  7.5.2 Oluşturma ve güncelleme  
  7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü  
8 Operasyon  
 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol  
 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale  
9 Performans değerlendirme  
 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme  
  9.1.1 Genel  
  9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi  
 9.2 İç tetkik  
  9.2.1 Genel  
  9.2.2 İç tetkik programı 
 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi  
10 İyileştirme  
 10.1 Genel  
 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet  
 10.3 Sürekli iyileşme  
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ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 Çapraz Liste 

ISO 14001:2015   ISO 14001:2004 
Giriş     Giriş 

Kapsam 1 1 Kapsam 

Zorunlu hükümler 2 2 Hüküm ihtiva eden referanslar 

Terimler ve tarifler 3 3 Terimler ve tarifler 

Kuruluşun bağlamı (sadece başlık) 4     

    4 Çevre yönetim sisteminin şartları 
(sadece başlık) 

Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.1     

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin an-
laşılması 

4.2     

Çevre yönetim sisteminin kapsamının be-
lirlenmesi 

4.3 4.1 Genel şartlar 

Çevre yönetim sistemi 4.4 4.1 Genel şartlar 

Liderlik (sadece başlık) 5     

Liderlik ve taahhüt 5.1     

Çevre politikası 5.2 4.2 Çevre politikası 

Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar 5.3 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve 
yetki 

Planlama (sadece başlık) 6 4.3 Planlama (sadece başlık) 

Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri 6.1     

Genel 6.1.1     

Çevre boyutları 6.1.2 4.3.1 Çevre boyutları 

Uygunluk yükümlülükleri 6.1.3 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar 

Planlama faaliyeti 6.1.4     

Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için 
planlama (sadece başlık) 

6.2 4.3.3 Amaçlar, hedefler ve programlar 
  

Çevre amaçları 6.2.1 

Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin 
planlanması 

6.2.2 

Destek (sadece başlık) 7 4.4 Uygulama ve faaliyetler (sadece 
başlık) 

Kaynak 7.1 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve 
yetki 
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ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 Çapraz Liste 

ISO 14001:2015   ISO 14001:2004 
Yeterlilik 7.2 4.4.2 Uzmanlık, eğitim ve farkında olma 

Farkındalık 7.3 

İletişim (sadece başlık) 7.4 4.4.3 İletişim 

Genel 7.4.1 

İç iletişim 7.4.2 

Dış iletişim 7.4.3 

Dokümante edilmiş bilgi (sadece başlık) 7.5 4.4.4 Dokümantasyon 

Genel 7.5.1 

Oluşturma ve güncelleme 7.5.2 4.4.5 Doküman kontrolü 

4.5.4 Kayıtların kontrolü 

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü 7.5.3 4.4.5 Doküman kontrolü 

4.5.4 Kayıtların kontrolü 

Operasyon (sadece başlık) 8 4.4 Uygulama ve faaliyetler (sadece baş-
lık) 

Operasyonel planlama ve kontrol 8.1 4.4.6 Faaliyetlerin kontrolü 

Acil duruma hazır olma ve müdahale 8.2 4.4.7 Acil duruma hazır olma ve müdahale 

Performans değerlendirme (sadece baş-
lık) 

9 4.5 Kontrol etme 

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 
(sadece başlık) 
  

9.1 4.5.1 İzleme ve ölçme 

Genel 9.1.1 

Uygunluğun değerlendirilmesi 9.1.2 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi 

İç tetkik (sadece başlık) 9.2 4.5.5 İç tetkik 

Genel 9.2.1 

İç tetkik programı 9.2.2 

Yönetimin gözden geçirmesi 9.3 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi 

İyileştirme (sadece başlık) 10     

Genel 10.1     

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 4.5.3 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve ön-
leyici faaliyet 

Sürekli iyileşme 10.3     
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