(NO: 18125) TN CERT IRCA KAYITLI ISO 14001:2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Bu eğitim, katılımcılara doğru soruları sorma, çevre
ile ilgili bilgileri yorumlama ve uluslararası tetkik
standarları şartlarını karşılayan etkin bir çevre tetkiki
gerçekleştirme
becerisi
kazandırmayı
amaçlamaktadır
Kimler Katılmalı:
• 5 günlük bu Çevre Tetkikçiliği Eğitimi, becerilerini ve Çevre
Yönetim Sistemi tetkik süreci bilgilerini artırmak isteyen
Şirket İçi Çevre takımı üyeleri veya Yönetim
Danışmanlıkları ve Belgelendirme kuruluşlarına özel olarak
tasarlanmıştır

Eğitimin İçeriği:
•
•
•

•
•

Bir çevre yönetim sisteminin amacını ve çevre
performans iyileştirmesinin işletmesel ve sosyal
olarak faydalarını açıklamak
Planla-Uygula- Kontrol Et-Önlem Al Çerçevesini
açıklamak
Yönetimin Sorumlulukları, Kuruluş bağlamı, ilgili
tarafların ihtiyaçları, çevre politikası, çevresel
planlama & risk değerlendirmesi, çevresel
hedefler, operasyonel kontroller, yaşam döngüsü
değerlendirmesi, çevre performansı izleme &
ölçüm, yönetim gözden geçirme ve sürekli
iyileştirme arasındaki ilişkiyi açıklamak
Standartta belirlenen terminolojiyi açıklamak
ISO 14001’e göre uygunluğu (veya tam tersini) ve
ISO 19011 ve ISO 17021’e (Uygun olduğu
hallerde) uyumluluğu belirlemek için çevre
yönetim sistemi tetkikini planlanmak, yürütmek,
raporlamak ve takip etmek.

Eğitim Lokasyonları:
•

Firma içi eğitimlerde firmada bulunan eğitim salonu
veya TUV NORD’un belirlemiş olduğu lokasyonlarda
bulunan eğitim salonlarında gerçekleştirilir.
Sertifika:

•

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda
yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı
olanlara “IRCA Onaylı Başarı Sertifikası” verilecektir..
Ücretlendirme:
• 3 ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.

•

Yukarıda yer alan fiyatlara ara ikramlar, öğle yemeği
ve eğitim notları dahildir.
• Eğitim takvimi ve ücretler için;
• https://www.tuv-nord.com/tr/tr/egitim/egitimler/yoenetimsistemleri/egitim-takvimi/

‘’Eğitimlerimiz, müşteriye özel danışmanlık içerecek
çözümlerin yer almadığı, standartlara dayalı eğitim
mataryelleri ile gerçekleştirilmektedir.’’

Eğitim Süresi:
5 gün
İletişim:
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Detaylı bilgi ve takvim için,
İstanbul eğitim takvimi;
egitim@tuv-turkey.com
(0 533 157 72 47 ve 0 212 293 26 42 / 154)

‘’Bu eğitim TÜV NORD CERT tarafında düzenlenmektedir’’

İzmir, Bursa & Ankara eğitim takvimi;
izmir.egitim@tuv-turkey.com
(0 532 253 41 31)
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza,
Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

tuv-nord@tuv-turkey.com

