ISO 9001:2008 KYS Tetkikçi/Baþ Tetkikçi Eðitimi
IRCA Onaylý (International Register of Certificated Auditors)

Baþ Tetkikçi Eðitimi, içerik ve sertifikasyon açýsýndan IRCA tarafýndan onaylý ve kayýtlý bir eðitim olup, dünyadaki belli
baþlý akreditasyon ve sertifikasyon kuruluþlarý tarafýndan kabul edilmektedir.
Bu eðitim BM TRADA CERTIFICATION LTD. Ýngiltere A17110 tescil numarasýyla IRCA tarafýndan onaylanmýþ ve
tescil edilmiþtir ve IRCA onaylý tetkikçi statüsüne eriþebilmek için zorunlu þartlarý karþýlamaktadýr. Bu eðitim uygulamalýdýr
ve hýzlandýrýlmýþ öðrenme tekniklerini, canlandýrarak çalýþmayý (role-play), seminerleri, alýþtýrmalarý, sunumlarý içerir
ve 2 saatlik yazýlý bir sýnavla neticelenir.
Eðitim süresince katýlýmcýlarýn performansý sürekli olarak izlenecek ve eðitim sonunda yapýlacak sýnavla birlikte
deðerlendirilerek baþarýlý olanlara IRCA Onaylý Baþarý Sertifikasý verilecektir. Geçerli not alamayan katýlýmcýlara ise
eðitim tarihinden itibaren 1 yýl içerisinde 2. kez sýnava girme hakký verilecektir.
Eðitim dili Türkçedir. Eðitime katýlanlarýn ISO 9001 standardý hakkýnda bilgi sahibi olmalarý gerekmektedir.

Amaç:

Bu eðitimin temel amacý; potansiyel tetkikçi ve baþ tetkikçilere, Kalite Yönetim Sistemlerinin ilke ve uygulamalarýný
ulusal ve uluslararasý standartlara uygun olarak deðerlendirme yapmayý öðretmektir.

Ýçerik:

 Kalite sistemlerine giriþ ve tanýmlar, ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin tanýtýlmasý
 Kalite sistem dokümantasyonu, Kalite yönetimin 8 temel ilkesi
 Tetkike giriþ, Tetkik hazýrlanma, Tetkik gerçekleþtirme, Tetkike yaklaþým teknikleri ve tetkik yönetimi
 Uygunsuzluk raporlarý ve düzeltici faaliyetler
 Kapanýþ toplantýsý, raporlama ve takip
 Örnek tektik simülasyonu
 Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyonu, IRCA tetkikçi yeterlilikleri
 Sýnav

Katýlýmcý Profili:

IRCA kaydý altýnda denetçi/baþ denetçi olmak isteyen kalite yönetim sistemleri konusunda deneyim sahibi profesyoneller.
Kendi kuruluþlarýnýn tedarikçilerinde ikinci parti denetimlerini gerçekleþtirmek isteyenler. Bir denetçi ekibini ve bir
denetim programýný yöneten kalite yöneticileri. Kalite yönetim sistemlerinin denetim proseslerine katma deðer yaratmak
için mevcut kalite sistem bilgilerini tazeleme ve geliþtirme arayýþýnda olan kalite profesyonelleri. Kalite yönetim
sistemlerinin kurulmasýnda yardýmcý olacak ve uygulanacak, her seviyede yönetici ve/veya yönetici adaylarý.

Eðitim Süresi: 5 gün Eðitim Saatleri: Ýlk 4 gün, 08.00 ile 19.00 arasý, 5.gün, 08.00 ile 12.30 arasý

