CQI & IRCA Onaylı ISO 9001 : 2015
Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi
Eğitimin Açıklaması
Kalite Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş
denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 standardının kısa tekrarı, kalite yönetim
kavramları, yönetim sistem yaklaşımı, kalite yönetim standartları, proses yaklaşımı, denetim tipleri, denetim
planlama, denetim için kaynak gerekliliği, denetimlere hazırlık, denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve
takibi ile sürekli iyileşme konuları detaylı ve etkileşimli bir ortamda işlenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Denetçi Olarak Görev Alacaklar ; Bu eğitim yan sanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik
kazandırma hem de bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda
katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu
eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme
kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde
katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve
beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Öğrenciler : Okulunuzu bitirdiğinizde, okulda elde etmiş olduğunuz unvanın yanı sıra sizlere değişik kariyer
olanaklarının kapısını arayacak bir eğitimdir. Denetçilik ve Baş denetçilik başlı başına bir profesyonel meslek
olmasının yanı sıra mevcut kariyer gelişiminiz ile beraber sürdürebileceğiniz bir iş alanı da olabilir. Böyle bir
eğitim ve sonunda alacağınız başarı sertifikası bütün kariyeriniz boyunca ve hatta emekliliğinizde bile hep fayda
göreceğiniz bir ünvan olacaktır.
Eğitim İçeriği
Kalite yönetimi ve denetimlerde kullanılan terim ve terminoloji
Kalite yönetimi
PUKİ
KYS dökümante bilgi
Denetim Tipleri
KYS Proseslerinin denetlenmesi
Akreditasyon ve Belgelendirme
Akreditasyonun faydaları
Denetimlerde rolü olanlar ve sorumlulukları
Denetçi özellikleri
Denetim prosesi
Denetim kapsamı ve denetim hedefleri
Denetim süresi
Denetçi seçimi ve denetim ekibi oluşturma
Denetim tipleri

Müşteri ve diğer şartları denetleme
Dış kaynaklı prosesleri denetleme
Aşama 1 denetimleri
Denetim planlama
Soru listesi hazırlama
Açılış Toplantısı
Denetim görüşmesi yapma
Aşama 2 denetimleri
Uygunsuzluk belirleme
Denetim gözden geçirme
Kapanış toplantısı
Uygunsuzluk kaydetme ve raporlama
Denetim raporlama
Takip denetimleri ve düzeltici faaliyetler
NE KAZANACAĞIM?
Bu kursa katıldığınızda aşağıdakileri yapabilir olacaksınız:
* Prosesleri ve yönetim sistemini etkin olarak nasıl denetleyebilirsiniz.
* Kalite yönetiminde proses, prosedür veya madde denetimini nasıl yapabilirsiniz.
* Denetimleri risk bazlı ve etkin bir şekilde planlama ve hazırlanma
* Başarılı bir denetçi olarak davranabilme, en etkin denetleme tekniklerini uygulayabilme
* Denetim ekiplerini seçme ve performanslarını değerlendirme
* Denetime etkin şekilde hazırlanma
* Verilen prosesi etkin şekilde denetleyebilme
* Bulguları, uygunlukları, uygunsuzlukları ve iyileştirme noktalarını etkin şekilde denetleyebilme
* Açılış ve kapanış toplantılarını yürütebilme, Uygunsuzlukları raporlama ve denetleme
* Etkin bir şekilde bulguların takibini yapabilme

Eğitim Süresi
Eğitim Ücreti
Eğitim Yeri
İrtibat

:5 Gün
:2000 TL+KDV
: ANB Danışmanlık- Karabaş Mah. Hafız Binbaşı Cad.No:10 Kat:6/Daire:6 İzmit
:0(262)322 46 07 – 0(262)322 46 08

Web

: www.anbdanismanlik.com www.basdenetci.com.tr

