
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi 

09-10-11 Mayıs 2019 
Tuzla/İSTANBUL 

 
 
Hedefi: 

 ISO 9001:2015 standardının gereklerini standardın tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak, 

 Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak, 
 Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek, 
 Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 
 İç denetimin aşamalarını tanıtmak, 
 Katılımcıların etkili iç denetim yapabilmelerine yönelik önemli etkenleri ve nitelikleri, uygulama ve 

vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak, 
 Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek, 
 Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 

İçeriği: 

 Kalite ve Yönetim Sistemi olgusunun gelişimi, başarılı bir kalite yolculuğunun anahtarı 
 Kalitenin dört temel prensibi, ISO 9000 Serisi Standartları, Kalite Terimleri, 
 Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları 
 ISO 9001:2015 Standardına Giriş, 
 ISO 9001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması, 

 Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri 

 Denetimle ilgili standartların tanıtımı 

 Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları 

 Denetçi özellikleri 

 Denetim teknikleri 

 Denetim planlanması ve yönetimi 

 Soru listelerinin hazırlanması 

 Denetimin gerçekleştirilmesi 

 Denetimin raporlanması 

 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi 

 Örnek uygulamalı çalışmalar 

 İç Denetçi yeterlilik sınavı 

Kimler katılmalı? 

 Kalite yönetim sistemi yöneticileri / sorumluları  

 Kalite yönetim sistemi kapsamında çalışmakta olanlar 

 Kalite yönetim sistemi iç denetçi adayları 
 

Sertifika: .  
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak ve yapılacak iç denetçi sınavında başarılı olan eğitim katılımcılarına Türk 
Loydu Başarı Sertifikası düzenlenecektir. 
 
Tarih : 09-10-11 Mayıs 2019 
Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 
Eğitim Yeri  : TÜRK LOYDU 
Adres  : Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:26/1 Tuzla/İSTANBUL 
Eğitim Ücreti : 940 TL/katılımcı +%18 KDV 
 

 Ücrete eğitim notu, 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. 
 Sadece Revizyon Geçiş Eğitimi talep edenler eğitimin birinci gününe, sadece Bilgilendirme Eğitimi almak isteyenler, 

eğitimin ilk iki gününe katılabilirler. Bu durumda eğitim ücreti; sırasıyla 320 TL/katılımcı+%18 KDV  ve 620 
TL/katılımcı+%18 KDV  olarak uygulanacaktır. 

 
Bilgilendirme için: Şeyma LEVENTOĞLU– sleventoglu@turkloydu.org- / egitim@turkloydu.org; 

 Tel:0 216 581 37 52  

Eğitimin yapılması kesinleşmiştir. Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 

 08 Mayıs 2019 saat 16:00 a kadar kayıt yaptırabilrisiniz. 
 

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. 
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