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U L U S A L   V E   U L U S L A R A R A S I   D Ü Z E Y D E 

  ''TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL KAYIT NO: 2013/75167'' 

UNITED KINGDOM ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI  

30 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSİ / İÇ DENETÇİ ADAYI İLE SINIRLIDIR 

BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN; 

 ULUSLARARASI KAYITLI SINAV VE SERTİFİKASYON ONAYI ile 

➢ GlobalGROUP: 5 kıtada 44 uluslararası ofisi bulunan ve 15 dilde yerel olarak ilgili 
eğitimleri veren, dünyanın önde gelen uluslararası eğitim sağlayıcısı. 

➢ certTR Group: Kuruluşlarda akreditasyona esas uluslararası kalite yönetim sistemlerinin 
standartlara uygun olarak kurulmasını, yönetim sistemlerinin ilgili standarda olan 
uygunluğunun belirlenmesine yönelik belgelendirmesini gerçekleştiren; belirli bir alanda 
uzmanlık kazandırmayı amaçlayan uluslararası yetkinliğe sahip mesleki uzmanlık, 
eğitim, sınav ve sertifikasyon programları sağlayıcısı. 
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GİRİŞ: 

International Quality Engineering Certification Program      
Uluslararası  Kalite  Mühendisliği  Sertifika  Programı / Sınav 

Yönetim Sistemleri Denetçi Sertifikasyonu  

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin 
hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek 
problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle 
“düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, 
pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, 
uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve 
istatistiksel araç sunmaktadır. Eğitim içerisinde, esasen şirket çapındaki iyileştirme 
faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi için birer “sistem” olarak tasarlanan mega 
araçların yanında, küçük çaplı spesifik problemler için kullanılabilecek özel kalite geliştirme 
araçları çeşitli örnekler ile katılımcılara aktarılacaktır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları 
kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi  ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında 
liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır. 

Kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların insan kaynakları prosedürlerinde görev tanımına 
uygun lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış ve uluslararası standart eğitimlerini 
almış personelle çalışmak ön şart ve tercihleridir. 

Bilgi, teknoloji, iletişim ve küreselleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler günümüz 
dünyasını dönüştürerek toplumları, ayakta kalmak adına, daha kaliteli ve rekabetçi ürünler / 
hizmetler üretmek yarışına sokmuştur. Bu gelişmeler ışığında, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, kaliteli ürün ve hizmet sunumu zorunluluk haline gelmiştir. Bütün 
kuruluşlarda ve sektörlerde bunun başarılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi, ancak 
sunumun bütün aşamalarını kapsayan, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve sistematik bir 
anlayışa dayanan Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla mümkündür. 

KAMU VE VEYA ULUSLARARASI ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN ARADIĞI KRİTERLERDE; 

1- KURS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER / PROGRAMIN AMACI: 

1.1- Tüm Bölüm ve Branşlarda  (Öğrenci, Mezun) 

1.1.1- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların 
aradığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak. 

1.1.2- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen 
yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak. 
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1.1.3- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 
9001:2008) planlamak, denetlemek ve yönetmek. 

1.1.4- Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı uluslararası standartlara göre faaliyet 
göstermek ve bunu uzmanlık olarak belgelendirmek. 

1.1.5- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 
9001 belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil 
etmek ve Yönetici, Denetçi ve Danışmanlık yetkinliği edinmek. 

1.1.6- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin 
gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliği edinmek, standardın şartlarının etkin 
olarak uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş iç 
tetkikleri yapabilmek.  

1.1.7- Uluslararası bir meslek… 

1.2- Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşlarda; 

1.2.1- Kalite departmanında çalışabilir, Kalite Başkanlığı, Direktörlüğü yada Müdürlüğü 
yapabilirsiniz.  

1.2.2- QMS İç Denetçi olabilirsiniz. 

1.2.3- Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapabilirsiniz. 

1.2.4- Kalite yönetim sistemleri eğitmeni olabilirsiniz. 

1.2.5- QMS Yönetim Temsilcisi olarak Üst Yönetimde görev yapabilirsiniz. 

1.3- Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Alanında; 

1.3.1-Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz. 
''IRCA QMS Auditor/Lead Auditor Training Course/KYS Baş Denetçi Eğitim Sınav'' 
IRCA ISO 9001:2008 Baş Denetçi eğitim sınavına ancak ISO 9001 eğitimi almış (QMS Kalite 
Mühendisliği ''ISO 9001 Temel eğitim ve İç Tetkik Eğitim'' standardında bilgi ve deneyim sahibi 
kişiler başvurabilir ve Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için IRCA eğitim 
şartıdır (Tüm dünyada geçerli olan bir unvandır.).  

1.3.1.1- IRCA (International Register of Certificated Auditors): Dünyanın ilk ve en büyük 
uluslararası kayıtlı denetçi eğitim onay makamı; eğitim, sınav ve denetçi belgelendirme kuruluşu. 

1.3.2- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması 

1.3.3- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak 

1.3.4- Uygunluk  ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması 

1.3.5- ISO 19011 ve ISO 9001 ile uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin 
planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi  

1.3.6- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman 
inceleme ile elde edilmesi 

1.3.7- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması 
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2-PROGRAM İÇERİĞİ: 

Bölüm 1-  Yönetim ve Liderlik 
Bölüm 2-  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim	   
Bölüm 3-  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi 
Bölüm 4-  ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu 
Bölüm 5-  Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 
Bölüm 6-  Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite 
Bölüm 7-  Kalite Geliştirme Araçları 

3-PROGRAM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER: 

3.1- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması 

3.2- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak. 

3.3- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması 

3.4- ISO 19011 ve ISO 9001’ le uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin 
planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi 

3.5- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme 
ile elde edilmesi 

3.6- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması 

4-ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ: 

Katılımcıların  eğitime  katılımları  öncesinde  aşağıda  belirtilen  konularda  gerekli  bilgilere 
sahip olmaları önerilir: 

4.1- ISO 9001:2008 yapı ve amacı, PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) döngüsü 

4.2- ISO 9000’de verildiği şekilde kalite yönetim terim ve tanımları 

5-KATILIMCILAR ICIN NOTLAR: 

5.1- Toplam kurs 16 saatlik okuma ve çalışmalardan ibarettir. 

5.2- Cep  telefonu,  vb.  kullanımı  kursu  bölebileceği  için  kesinlikle  yasaktır.  Dışarıyla  iletişimi 
sağlamak üzere kurs süresince yeteri kadar ara verilecektir. 

5.3- Kursun tamamıyla anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kursa katılmadan önce ISO 
9001:2008 standardı ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar verilecektir. 

5.4-Katılımcılar, tüm kurs süresi boyunca eğitimci(ler) tarafından sürekli olarak 
değerlendirilecektir. Ders sırasındaki kötü zaman uygulamaları bu formda dikkate alınacaktır.  

5.5- Kurs boyunca, her bir katılımcı tüm alıştırmalarda notla değerlendirilecektir. 
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5.6-Her bir katılımcının kursu geçmesi için, tüm kurs boyunca yapılan bütün alıştırmalara 
katılması zorunludur. 

5.7- Her bir katılımcı, planlanmış aktivitenin bir parçası olarak, tüm alıştırmalara, çalışmalara ve 
rol yapma ya da gerçek denetçi konumuna aktif olarak katılmak zorundadır. 

5.8- Kurs sonunda 60 dakikalık yazılı bir sınav uygulanacaktır. Geçme notu 63’tür (En yüksek not 
90’dır.). 

6-EĞİTMEN / GÖZLEMCİ / PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

6.1- certTR Group Uluslararası Baş Eğitmen(ler) / Lead Tutor  

6.2- certTR Group Baş Denetçi / Lead Auditor 

6.3- certTR Group Belgelendirme ve Denetim Direktörü  

6.4- certTR Group SEM Direktörü 

6.5- certTR Group Uluslararası Eğitim Sınav Değerlendirme Komisyonu 

7-PROGRAM /EĞİTİM TARİHİ-SÜRESİ / EĞİTİM YERİ / ÜCRET VE HESAP BİLGİSİ: 

7.1- Eğitim tarihi 22-23 KASIM 2014 (16 Saat) dır. 

7.2- Eğitim yeri İstanbul'dur (Anadolu Yakası, Kadıköy). 

7.3- Eğitim ücreti 157 GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı (Uluslararası kayıt harcı, Doküman, Belge) 
549 TL ‘dir. Döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır. Eğitim fiyatına KDV dahil değildir. 

7.4- Uluslararası kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve programa katılan adayların denetçiler 
tarafından gerçek kişi olduklarına dair gözlemlenebilmesi için ’TC Nüfus Cüzdanının 
beyza.duyur@certtr.com adresine iletilmesi gerekmektedir. 

7.5- Ödeme dekontunun açıklama kısmına “İsim Soyisim/ GG-Q-2-AD İSTANBUL” yazarak 
dekontun beyza.duyur@certtr.com adresine iletilmesi gerekmektedir. 

7.6-  GARANTİ BANKASI ŞAŞKINBAKKAL / İSTANBUL 
        Hesap Adı: Filiz KARAGÖZ 
        IBAN TL  : TR75 0006 2001 3940 0006 6959 74 
        Şübe Kodu: 1394; Hesap No: 6695974 

Filiz KARAGÖZ: Belirli bir alanda uzmanlık kazandırmayı amaçlayan uluslararası yetkinliğe sahip 
mesleki amaçlı eğitim ve sertifikasyon programlarının sağlanmasında İngiltere Uluslararası 
eğitimlerin belgelendirilmesi ve denetiminden sorumlu International certTR Group Yönetim Kurulu 
Üyesi. 

8-SERTİFİKASYON/ONAY: 

8.1- Katılımcıların eğitim süresindeki performanslarına (alıştırmalara, çalışmalara, rol yapma ya 
da gerçek Kalite Mühendisi/Denetçi konumuna aktif olarak katılma) göre; 5 Kıtada 44 
uluslararası ofisi bulunan ve 15 dilde yerel olarak ilgili eğitimleri veren, dünyanın önde gelen  
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eğitim sağlayıcısı GlobalGROUP onayı ve International certTR Group Denetimine tabi, 
üzerindeki özel hologram sayesinde kopyalanması mümkün olmayan “QUALITY 
ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM ” belgesi İngilizce olarak, İngiltere’den gelecek olan 
onaylı eğitim belgesi kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir. 

9-BİLGİ ve ULUSLARARASI KAYIT: 

certTR Group 

INTERNATIONAL CERTIFICATION | AUDITING | TRAINING | ACCREDITATION CONS. 

ULUSLARARASI BELGELENDİRME | DENETİM | EĞİTİM | AKREDİTASYON DNS. 

Bağdat Cad | No 148-6 | Feneryolu | Kadıköy | Istanbul | Turkey  

Beyza DUYUR 

SEM(Sürekli Eğitim Merkezi) Direktörü 

+90 (0) 216 3496763 

beyza.duyur@certtr.com 

www.certtr.com 

https://www.facebook.com/certTR 

Worldwide Office: 

Armenia,Azerbaijan,Albania,Australia,Bangladesh,Brazil,Canada,China,Egupt, 
Greece,Hongkong,India,Indonesia,Iran,Italy,Japan,Korea,Kuwait,Malaysia, 

Morocco,Myanmar,Palestine,Panama,Philippines,Poland,Qatar 
Romania,Russia,Singapore,Spain,Taiwan,Thailand,Turkey 

United Arab Emirates,United Kingdom,United States of America,Vietnam




