(NO: 1892) TN CERT IRCA KAYITLI ISO 45001:2018
İSG YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Bir İSG sisteminin amacını, denetimini, üçüncü taraf
sertifikasyonunu
ve
iç
denetimin
önemini
tanımlamak, ISO 19011 ve ISO / IEC 17012
uyarınca üçüncü taraf bir tetkikçinin etkin
değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan tetkik
teknikleri ve analiz yöntemiyle tetkik yeteneklerinin
geliştirilebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu
eğitim, katılımcılara yetkili bir Baş Denetçi olmak için
temel sağlayacaktır.
Ön Koşul:
• Tüm katılımcıların, İSG Yönetim Sistemi ilkeleri ve
kavramları ve ISO 45001: 2018 denetim sürecinin
temel gereklilikleri hakkında bilgi ve anlayışa sahip
olmaları gerekir. Bu eğitime katılmadan önce İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme
eğitiminin alınması önerilmektedir.

Eğitimin İçeriği:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İSG Yönetim Sistemine giriş
ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi maddelerine
genel bakış – ISO 45001 yapısı ve PUKÖ döngüsü
İSG Yönetim Sistemi denetimi ISO 17021: 2015 &
ISO 19011 : 2011’e göre denetim tanımları
İSG Yönetim Sistemi : Denetim İlkeleri
İSG Yönetim Sistemi : Akreditasyon ve
belgelendirme kavramları;
Denetime hazırlık ve planlama
İSG Mevzuatı hakkında genel bilgi
Denetimin yapılması
Detaylı kontrol listesi : Objektif kanıtlar ve
toplanması,
Denetim sorgulama teknikleri
Saha denetimi
Uygunsuzluklar
Kapanış toplantısı
Sürekli değerlendirme alıştırmaları, grup
çalışmaları, vaka çalışmaları, rol oyunu çalışmaları,
tetkik provaları
Sınav

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

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/

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

