
 

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ KURSU (IRCA ONAYLI) 

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitimin Süresi: 40 saat (5 Gün) 

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00 

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu 

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 20 kişi ile sınırlıdır. 

GENEL BİLGİ: Kuruluşların çevre yönetimlerini üçüncü taraf olarak, etkin ve bağımsız bir 

şekilde denetleyebilmek bazı zaman çok zor ve kafa karıştırıcı olabilir. Bir çevre yönetim 

sisteminin performansı bir bütün olarak en iyi şekilde yapılacak olan denetimler ile belirlenebilir. 

Yönetim sisteminin performansını belirleyebilmek için yapılacak olan denetimler özel bilgi ve 

becerisi olan denetçiler gerektirmektedir. Bu kursumuz özellikle denetçileri bu şekilde bilgi ve 

beceriler ile donatmak içindir. 

Bu kursun amacı, katılımcılara ISO 14001 standardına ve uygun olduğu durumlarda ISO 19011 

ve ISO 17021 standartları doğrultusunda kuruluşların çevre yönetim sisteminin birinci, ikinci ve 

üçüncü taraf denetimlerini yapabilemek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. 

Eğitim Programının İçeriği  

 Çevre yönetimi ve denetimlerde kullanılan terim ve terminoloji 

 Çevre yönetimi amaç ve hedefleri 

 PUKİ 

 ÇYS - Yönetim ve proseslerin ilişkisi 

 Acil durumlar 

 ÇYS denetleme 

 Denetim Tipleri 
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 Yasalar ve diğer şartlar 

 Akreditasyon ve Belgelendirme 

 Akreditasyonun faydaları 

 Denetimlerde rolü olanlar ve sorumlulukları 

 Denetçi özellikleri 

 Denetleme prosesi 

 Denetim kapsamı ve denetim hedefleri 

 Denetim süresi 

 Denetçi seçimi ve denetim ekibi oluşturma 

 Aşama 1 denetimleri 

 Denetim planlama 

 Soru listesi hazırlama 

 Açılış Toplantısı 

 Denetim görüşmesi yapma 

 Aşama 2 denetimleri 

 Uygunsuzluk belirleme 

 Denetim gözden geçirme 

 Kapanış toplantısı 

 Uygunsuzluk kaydetme ve raporlama 

 Denetim raporlama 

 Takip denetimleri ve düzeltici faaliyetler 

 



 

 

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. 

Detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir, ya da firmamızı 

arayabilirsiniz.  

Eğitim takvimimizi öğrenmek için tıklayınız 

www.iltem.com.tr 
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