AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon ve Uygulama Eğitimi
16-17-18 Mayıs 2019
Tuzla/İSTANBUL
Hedefi:
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sisteminde
dokümantasyon şartlarını uygulama ve örneklerle ele almak,
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemini kurmak,
uygulamak ve iyileştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak,
Katılımcıların standart gereklerini ilgili sektör ve uygulamalar için yorumlayabilmelerini sağlamak,
Katılımcılara eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak.
İçeriği:
AS 9100:2016’da PUKÖ döngüsü kavramı ve uygulanması,
AS 9100:2016’nın temel kavram ve gerekliliklerinin, uygulamalar kapsamında ele alınması,
AS 9100:2016 bağlamında kuruluşun mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve durum tespiti,
AS 9100:2016 bağlamında yönetim sistemi için yapılması gerekenlerin belirlenerek planlanması,
AS 9100:2016’nın temel kavramlarının ve şartlarının uygulanması, dokümante edilmesi
Örnek süreç/prosedür uygulaması.
Kimler katılmalı?
Kuruluşlarında AS 9100:2016 yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi,
desteklenmesi veya denetlenmesi süreçlerinde yer alan sorumlular ve çalışanlar, konuya ilgi
duyan tüm kişiler.
Ön Şart Katılımcıların AS 9100:2016 şartları ve temel ilkeleri hakkında bilgili olmaları beklenir. Temel bilgi
sahibi olmayanların, AS 9100:2016 Bilgilendirme Eğitimi’ne katılmış olmaları önerilir.
Sertifika: .Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak eğitim katılımcılarına Türk Loydu Katılımcı Sertifikası
düzenlenecektir.
Tarih
Eğitim Saatleri
Eğitim Yeri
Adres
Eğitim Ücreti

: 16-17-18 Mayıs 2019 (3 gün)
: 09:30-17:00
: TÜRK LOYDU
: Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:26/1 Tuzla/İSTANBUL
: 2,100 TL/katılımcı +%18 KDV

 Ücrete eğitim notu, öğle yemeği, ikramlar ve düzenlenecek sertifika dâhildir.
 Genel katılıma açık eğitimlerde Türk Loydu ile “Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmet
Anlaşması”nı imzalamış firmaların çalışanları için % 20 indirim uygulanır.
 Aynı kuruluştan 2-3 kişi katılımı için %10, 4 veya 5 kişilik grup için % 15, 6 ve üzeri grup için % 20
indirim uygulanır.
 Eğitim ücreti, eğitimin planlandığı tarihte yapılması kesinleştiğinde, katılımcılardan talep
edilmektedir.
Bilgilendirme için: Şeyma LEVENTOĞLU– sleventoglu@turkloydu.org- / egitim@turkloydu.org;
Tel:0 216 581 37 12
Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 06 Mayıs 2019saat 12:00'a kadar ön
kayıt yaptırmanız beklenir. Genel katılıma açık bu eğitimin yapılabilmesi için gerekli katılımcı sayısı en az 8, en
çok 24 kişidir.
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
Tel: 0216 581 37 00 / Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20
E-posta: egitim@turkloydu.org
Web site: http:// www.turkloydu.org
Türk Loydu’ndan eğitim duyurusu almak istemiyorsanız, lütfen bildiriniz.

