
 
 

 

 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME İÇ TETKİK EĞİTİMİ 

                                                                          Eğitimin Amacı: 

 
 

         

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemine sahip 

kuruluşlarda çalışan personel için ISO 9001:2015 ’e 

göre Sistem Değişklikleri ve Yeni Yönetim sistemine 

entegrasyon için gerekli  temel bilgi ve bilinci 

sağlamak; ve iç tetkiklerin planlanması, 

uygulanması, tetkikçi seçimi vb. konularda temel 

bilgileri vermek amaçlanmaktadır. 

 

Kimler Katılmalı: 

 
  Eğitimin İçeriği: 

• ISO 9001:2015  Değişiklik Nedeni 

• Yeni Yaklaşım 

• Uyulması gereken referans 

• Kavramlardaki değişiklikler 

• Proseses modeli 

•     ISO 9001 :2015 maddelerin açıklaması;  

•     Kapsam, uyulması gereken referanslar, terimler ve    
tanımlar,  

• Kuruluşun genel durumu, liderlik, planlama , destek, 
operasyon, performans değerlendirme, iyileştirme   

• Risk yönetimi esasları 

• Proses (Süreç yaklaşımı) 

• Belgelendirme süreci   

• Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve uygulanması 
süreci 

• Kalite Yönetim Sistemi tetkiki 

• Tetkik türleri ve aşamaları 

• Tetkik sırasında dikkat edilecek hususlar 

• Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilen sorumluluk ve 
faaliyetleri 

• Tetkik planı ve tetkikin yürütülmesi 

• Soru listesinin değerlendirilmesi 

• Tetkik Raporu,düzeltici faaliyet raporu ve örnek tetkik 

uygulamaları 
 

 

 

Eğitimlerimiz, müşteriye özel danışmanlık içerecek  

çözümlerin yer almadığı, standartlara dayalı eğitim 

mataryelleri ile gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

• Her kademe yöneticiler ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim  
Sistemi'ni planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu 
personel 

 
       Eğitim Lokasyonları: 
• Firma içi eğitimlerde firmada bulunan eğitim salonu 

veya TUV NORD’un belirlemiş olduğu lokasyonlarda 
bulunan eğitim salonlarında gerçekleştirilir. 

 
Sertifika: 

• Katılımcıların eğitim sonunda uygulanacak sınavda 
başarılı olması durumunda; 

     TUV NORD ‘’ISO 9001:2015 Kalite   Yönetim Sistemi  
Bilgilendirme ve İç Tetkikçi ’’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: 
3 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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