
 
 

 

(NO: 18034) TN CERT IRCA KAYITLI ISO 9001:2015                                                                          

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ  

                                                                          Eğitimin Amacı: 

 
 

 

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun 

belgelendirme yapan tetkik kuruluşlarının prensipleri 

ve tecrübeleri doğrultusunda katılımcıları 

bilgilendirmeye yönelik bir eğitimdir. Bunun yanısıra 

tetkikçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için 

gerekli olan tetkik teknikleri, analiz ve özeleştiri 

yöntemiyle tetkik yeteneklerinin geliştirilebilmesini 

sağlamak amaçlanmaktadır. 

Ön Koşul: 

 
 
Eğitimin İçeriği: 
 
 

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standart maddeleri 
• Kalite Yönetimi Sistemi'nin kurulması ve 

uygulanması süreci 
• Kalite sistemi dokümantasyon organizasyonu  
• Kalite yönetim sistemi tetkiki 
• Tetkik türleri ve şekilleri 
• Tetkik aşamaları ve kapsamı 
• Tetkik sırasında gözönünde tutulacak hususlar 
• Tetkik için gerekli standartlar 
• Tetkikçi özellikleri 
• Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin  sorumluluk 

ve faaliyetleri 
• Tetkik planı ve raporlanması 
• Uygunsuzlukları raporlama teknikleri 
• Örnek tetkik uygulamaları 

 

 

 

 

 

‘’Eğitimlerimiz, müşteriye özel danışmanlık içerecek  

çözümlerin yer almadığı, standartlara dayalı eğitim 

mataryelleri ile gerçekleştirilmektedir.’’ 

 

 

 

 

 

‘’Bu eğitim TÜV NORD CERT tarafında düzenlenmektedir’’ 

 

 

 

 

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri hakkında bilgi 
sahibi olmak gerekmektedir.. Katılımcıların, IRCA kayıtlı 
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılmaları IRCA 
tarafından tavsiye edilmektedir.  

 
       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/yoenetim-
sistemleri/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) 
 
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 
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