
 

  

     

  

  

ISO 9001:2015 BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠMĠ 

  

  (Bu eğitim, Exemplar Global gereksinimlerine uygun şekilde, Exemplar Global Denetçi 

kayıt programına kayıtlı olmak isteyen kişilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanması 

amacıyla düzenlenmektedir.) 

Tarih :    30MAYIS-03 HAZĠRAN  2017 

Yer    : ANKARA  

EĞİTİMİN AMACI:                     

Bu eğitimin temel amacı; potansiyel denetçi ve baş denetçilere, Kalite Yönetim Sistemlerinin 

ilke ve uygulamalarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirme 

yapmayı öğretmektir. 

AKREDİTASYON :        EXEMPLAR GLOBAL 

EĞİTİM DİLİ :               Türkçe  

 EĞİTİMCİLER :            Eğitim, EXEMPLAR GLOBAL onaylı BaĢ Denetçi ve eğitmenler 

tarafından verilecektir.  

SÜRE :                         5 gün ( Sınav dahil ) 

KATILIMCI SAYISI :      

KİMLER KATILABİLİR:  Danışmanlar, Denetçiler ve denetçi adayları, Üst ve Orta kademe yöneticiler, 

kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemini süreç bazlı geliştirmek isteyen profesyoneller. 

 



EĞİTİMİN KAPSAMI:          

 Bu eğitimin ilk 2 (iki) günü yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve denetleme için gerekli 

becerilere odaklanmayı sağlayacak bilgileri açıklayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü günler, dış denetimlerle ilişkili olarak  ISO 9001 ve QMS’ nin spesifik 

maddeleri üzerinde durulur.Beşinci gün denetçide olması gereken temel özellikler ve 

sertifikasyon süreci üzerinde odaklanılır.  

 SINAV : 

Katılımcılar eğitimdeki aktiviteler sırasında ve son gün öğleden önce yazılı bir sınavla etkin 

olarak değerlendirilir. Eğitimdeki tüm katılımcılar , Katılım SERTĠFĠKASI alır.  

 

Yetkin görülen katılımcılar aynı zamanda  " Yetkinlik Sertifikası " alır ve otomatik olarak 

EXEMPLAR GLOBAL onaylı  "BaĢ Denetçi" olarak nitelendirileceklerdir. 

 EĞİTİMİN İÇERİĞİ :  

 1. & 2. Gün :  

 AU Modülü – ‘Yönetim Sistemleri Denetimi’ 



         Kalite,  QMS & QMS dökümantasyonun 

tarihi

         Sürekli iyileştirme

         Standartlar & ISO 9001

         Denetim süreci

         İletişim becerileri

         Denetçinin rolü, sorumlulukları ve becerileri 

         Soru geliştirme

        ISO 19011 

  3. & 4. Gün :  

 QM Modülü – ‘Kalite Yönetim Sistemleri Denetimi’  

         ISO 9001:2015 standardındaki yeni değişimler 

         Son gelişmeler 

         Kabul edilebilir uygulanamayan maddeler & denetimlerin 

kapsamı 

         Kalite yönetim prensipleri  

          ISO 9001’ in  maddeleri (ayrıntılı açıklamaları) 

         Entegre yönetim sistemleri. 

         Denetim planları ve gözden geçirme   

         Denetim raporları ve düzeltici faaliyetler  

         Denetçi teknikleri  

         Süreç tabanlı denetim ve örnekleme 

  5. Gün :  

 TM Modülü ‘ SistemDenetim Takımlarınn Yönetimi’’ 

         Sertifikasyon süreci 

         Denetçi becerileri ve yetenekleri 

         Denetçinin denetleme kodu  

         Denetimin yasal/etik yönü 

     Sınav 

ERTELEME:  

 Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde TRB  eğitimi bir sonraki tarihe erteleme veya iptal etme 

hakkına sahiptir. İptal durumunda önceden ödenmiş eğitimler için %100 iade yapılacaktır. 



 

YAPILAN KAYDIN İPTALİ:  

Katılımcıların eğitim tarihinden  3 veya daha az gün önce yaptıkları iptallerde yatırılan ücret 

%50 kesintiye uğrar. Eğitimin başlangıç günü ve eğitim sırasında yapılan iptallerde iade 

yapılmaz.  

EĞİTİM REZERVASYONU:  

Aşağıdaki formla ön kayıt yapılır. Size ön kayıt işlemiyle ilgili mail gönderilir. Bu e-mail’de kesin 

kayıt formu  ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. ( Ödeme yapılmadan kesin kaydınız alınmaz.) 

 ÜCRET:      1250TL+KDV                      

ÖN KAYIT: 

Adınız Soyadınız 

Şirket Adı 

E-mail 

Telefon 

Katılımcı Sayısı 

Katılım ihocaoglu@trb.com.tr  adresine e-mail göndererek ön kayıt yaptırabilirsiniz. 

    

 
  

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ       

 
TRB  ULUSLARARASI 

BELGELENDĠRMETEKNĠK     

KONTROL VE GÖZETĠM 

HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ. 

Adres: Turan GüneĢ Bulvarı 

No:50/4 Yıldız - Çankaya / 

ANKARA 

Tel : 0 312 442 57 92  

Faks: 0 312 442 91 81 

mail: ihocaoglu@trb.com.tr 

                                                      ĠSTANBUL Ofisi 

Adres: Meridyen ĠĢ 

Merkezi No:1 K:1 

D:101 Merter - / 

ĠSTANBUL 

Tel: 0212 481 11 92 

Faks: 0212 481 11 93 

mail : 

istanbul@trb.com.tr  
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