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                                            U  L  U  S  L   A  R  A  R  A  S  I 

ISO 9001  KALİTE MÜHENDİSLİĞİ / YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 

ISO 9001 QUALITY  ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM – INTERNAL AUDIT 

YÖNETİM SİSTEMLERİNDE EUROPASSCARD VEREN ULUSLARARASI TEK PROGRAM ! 
 
 
Training Organization No: IQE-EL-A11426 

QMS Internal Auditor Course No: A13019 
Yönetim Sistemleri Ġç Denetçi Sertifikasyonu  
QMS Internal Auditor Training Course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  TÜM BÖLÜM VE BRANŞLAR İÇİN UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İLE TÜM DÜNYADA 
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KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ / DENETÇĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI NEDĠR? 

MüĢterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluĢ süreçlerinin hatasız çalıĢması ile 

doğrudan iliĢkilidir. KuruluĢun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün 

ve hizmetlerde “değiĢkenlik”, diğer bir deyiĢle “düĢük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir 

kuruluĢun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir 

Ģekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileĢtirmesi için, bir çok yönetimsel ve 

istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıĢtıkları kuruluĢlarda, tüm kalite yönetimi ve 

iyileĢtirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaĢmıĢ olacaktır. 

 

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde iĢletmeler, standartlara uygun olarak 

üretilen yüksek kaliteli ürünleri müĢterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalıĢmaktadırlar. Özellikle 

Uzakdoğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıĢtığı ekonomilerde iĢletmeler ancak uygun fiyatlı ve 

kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir. IĢletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir 

büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır. 

 

GeçmiĢ uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak 

ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müĢteri beklentilerini aĢacak tasarımların 

gerçekleĢtirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeĢitli aĢamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite 

planlama, kontrol, iyileĢtirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeĢitli analiz ve çözüm yöntemleri 

geliĢtirilmiĢ, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiĢtir. 

 

UzmanlaĢmak isteyenler için sistematik olarak tasarlanmıĢ ve bir bütünlük teĢkil eden kalite mühendisliği 

sertifika programlarına ihtiyaç vardır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, 

kalite kontrol, kalite iyileĢtirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve 

uygulamalı eğitim verilmektedir. 

 

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiĢ olsalar da, kalite 

planlama, kontrol ve iyileĢtirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya 

yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.  

 

Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu program ile kalite mühendisliği 

alanlarında uzmanlaĢmaya imkân sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeĢitli uygulamalarla 

yetkinlik kazandırılması amaçlanmıĢtır. 

 

MüĢterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluĢ süreçlerinin hatasız çalıĢması ile 

doğrudan iliĢkilidir. KuruluĢun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün 

ve hizmetlerde “değiĢkenlik”, diğer bir deyiĢle “düĢük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir 

kuruluĢun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir 

Ģekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileĢtirmesi için, bir çok yönetimsel ve 

istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıĢtıkları kuruluĢlarda, tüm kalite yönetimi ve 

iyileĢtirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaĢmıĢ olacaktır. 
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GĠRĠġ: 
 
EĞĠTĠM  PROGRAMIN AMACI  

Kalite alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalıĢan ya da kariyer yapmayı düĢünen donanımlı 

çalıĢanlar yetiĢtirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakıĢ açısı, profili olan ve çalıĢılan 

kurumları / kuruluĢları ileriye taĢıyabilecek profesyoneller yetiĢtirmek hedeflenmiĢtir 

 

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iĢ sağlığı ve güvenliği yönetimi uygulamalarının ilgili 

yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve 

iĢletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalıĢan ekiplerin donanım ve 

yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli geliĢime açık olan bakıĢ açısına sahip profesyonellere katkı 

sağlamayı hedeflemiĢtir. 

 

a- Profesyonel iĢ yaĢamına giriĢte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve KuruluĢların aradığı  bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri kazanmak. 

 

b- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin 

kriterlerini sağlamak. Kamu ve /veya Özel Kurum ve KuruluĢların içinde uygulanan standartlara hazır branĢ 

sahibi olmak. 

 

c- ĠĢletme yönetimini belirlenmiĢ uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 9001) planlamak ve 

yönetmek. 

 

d- Kalite Yönetim Sisteminin planlanmıĢ düzenlemelere, standardın Ģartlarına ve kuruluĢ tarafından oluĢturulan 

Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp 

sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleĢtirilen kuruluĢ içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri 

Ġçin iç denetçi yetkisini almak. 

 

e- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001 

belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluĢu yetkili kuruluĢlar nezdinde temsil etmek. 

 

f- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleĢtirebilmeleri için ihtiyaç 

duyulan denetçi yetkinliğini kazanmak. 

 

g- Uluslararası bir meslek… 
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EĞĠTĠM ĠÇERĠĞĠ 

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik 

Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim 

Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Ġç Tetkik Eğitimi 

Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu 

Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 

Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite 

Bölüm 7- Kalite GeliĢtirme Araçları 

 
 
KĠMLER KATILMALI 

Endüstri ve hizmet iĢletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliĢtirmek amacıyla çağdaĢ 

kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kiĢiler,  

 

Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalıĢmakta olan ya da çalıĢmayı hedefleyen, kalite yönetimi 

kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri 

kazanmak isteyen kiĢiler,  

 

KuruluĢlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliĢtirerek kuruluĢuna katma değer sağlamayı 

amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam 

etmek isteyen çalıĢanlar, 

 

ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standadı hakkında bilgi sahibi olmak, iç tetkik faaliyetlerinde görev almak 

isteyenler, 

 

KuruluĢlarında kalite yönetim sistemini kurmaya baĢlayacak, kurma aĢamasında olan ve kalite yönetim 

sistemini gerçekleĢtirmek isteyen yönetici ve çalıĢanlar, 

 

KuruluĢ içi ikinci taraf denetim gerçekleĢtirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler, 

 

Kalite Sorumlusu, Müdürü olmak isteyenler, 

 

Kalite danıĢmanlığı yapmak isteyenler,  

 

Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili 

çalıĢmalarda görev alacak çalıĢanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalıĢanlar ve yöneticiler 

bu eğitimden yarar sağlayabilecektir. 

 

Ayrıca standartlarla ilgili geliĢmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iĢ adamları, firma temsilcileri, 

müĢterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluĢlar ve kuruluĢ temsilcileri de eğitimden 

fayda sağlayabileceklerdir.  
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Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda Ġç Tetkik gerçekleĢtirmek isteyen tüm 

katılımcılar bu sınavdan baĢarılı oldukları takdirde eğitim programına ait Ġç Tetkikçi Sertifikası almaya hak 

kazanacaklardır. 

 

Uluslararası KYS BaĢ Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz. 

ISO 9001 BaĢ Denetçi eğitim sınavına yönetim sistemleri standardında bilgi ve deneyim sahibi kiĢiler 

baĢvurabilir. BaĢ Denetçi eğitimi   KYS BaĢ Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için eğitim Ģartıdır.  

 

EĞĠTĠM SÜRECĠ 

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıĢtır. 

Tüm müfredat, etkileĢimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluĢmaktadır. 

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı 

olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz. 

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır. 

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan 

alınması gerekmektedir.. 

Eğitim, süresiz olarak eriĢiminize açık kalacaktır. 

 

EĞĠTĠME BAġLAMA 

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı kesin kayıt iĢleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize 

gelen kullanıcı adı ve Ģifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı 

Hesabınıza giriĢ yaparak eğitim paketiniz / dökümanlarınızı görebilir programa baĢlayabilirsiniz. 

 

EĞĠTĠM SÜRESĠ 

Kalite Mühendisliği Sertifika Program (Eğitim / Sınav) süresi kesin kayıt iĢlem gününü takip eden 15 gün dür. 

Katılımcının ek süre talebi sadece mücbir sebep halinin elektronik ortamda mail yolu ile bildirilmesi sonrası 

CARDCERT ACCREDITATION Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile verilebilir. 

 

SINAV SÜRECĠ 

Sertifika sınavı internet üzerinden ve/veya ıslak imzalı doküman üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir 

gün sınırlaması bulunmamaktadır (15 günlük eğitim süresi içerisinde) 

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (akıllı telefon, tablet) veya bilgisayar üzerinden katılabilirsiniz. 

Sınavda baĢarılı olmak için 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir. 

Sınavda baĢarılı olan katılımcılar sertifika ve europasscard almaya hak kazacaktır. 

Sınavda baĢarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir. 

 

SINAV ĠTĠRAZ 

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen yedi iĢ günü içinde itiraz edebilirler.  

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.  

Ġtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere elektronik ortamda (accreditation@cardcert.holdings > mail) e 

posta ile yapılır.  

http://www.cardcert.holdings/
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Ġtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi)iĢ günü içinde 

değerlendirilir.  

Ġnceleme sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.  

Ġlan edilen notlarda değiĢiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır. 

 

SERTĠFĠKA –EUROPASSCARD TESLĠM SÜRESĠ 

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; eğitim belgesi (Ġngilizce) ve CARDCERT> 

EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (cardcert international certificate diploma 

accreditation card)  15 iĢ günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile (ulaĢım 

bedeli karĢı taraf ödemeli - sertifika sahibi) gönderilecektir. 

 

EĞĠTĠM BELGESĠNĠN GEÇERLĠLĠĞĠ 

Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonunda verilecek Ġngilizce eğitim belgesi ve CARDCERT> 

EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma 

accreditation card) ile katılımcılar yeterliliklerini tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini „‟çevrimiçi (on-line)‟‟ 

sağlayarak, cardcert akreditasyon uluslararası belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı 

olarak yanlarında taĢıyarak kullanabileceklerdir. 

 

CARDCERT AKREDĠTASYON Sertifika / Diploma / Seminer / Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve 

KuruluĢların (cardcert accreditation management systems standard) Ģartlarına göre yönetim 

sistemlerini  denetleyen  belgelendirme kuruluĢudur. 

 

BELGE SORGULAMA 
 
Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 1  : 

> www.cardcert.holdings (web sitesine giriĢ ) 

> Online ĠĢlemler > E Hizmet Portalı 

> Uluslararası Belge Doğrulama (VatandaĢlık No >Ģifre ile giriĢ ) 

> Eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi. 

 

Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 2  : 

Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonrası eğitim belgesiyle birlikte verilen CARDCERT>EUROPASSCARD 

Elektronik sertifikanın üzerinde bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiĢ internete bağlı akıllı cep 

telefonu ile okutulmasından dolayı cardcert accreditation sunucu ve yazılımına bağlanarak katılımcıya ait 

elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenerek onaylanan eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, 

PDF) görüntülenmesi.  

 

KAYIP SERTĠFĠKA 

Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonunda tarafınıza verilen kağıt eğitim belgesi (ingilizce) ve CARDCERT> 

EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma 

accreditation card) nın kaybolması durumunda yetkisiz kiĢilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, 

http://www.cardcert.holdings/
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tekrardan temini için CARDCERT ACCREDITATION ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza 

ulaĢarak belge yenileme yapabilirsiniz. 

 

 

 

TABLO 1                                             ULUSLARARASI  KAYIT  ÜCRETLENDİRME  SİRKÜLERİ            

 

 

CARDCERT > EUROPASSCARD 
 
Uluslararası Elektronik Sertifika ve Akıllı Kart 

Kart - Aktivasyon 

 

     
               16,9 GBP                                 100 TL +%18 KDV 
        (Ġngiliz Sterlini) UK                        (Türk Lirası )  TR 

 

     
 
NOT: Uluslararası aktivasyon / CARDCERT>EUROPASSCARD bedeli cardcert akreditasyon tarafından 

karĢılanacak olup Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kart bedeli ÜCRETSĠZDĠR. 

NOT: Belgelendirme ücret sirkülerinde ( Ġngiliz Sterlini ) GBP döviz kuru sabit olarak 7 TL (Yedi Türk Lirası) 

alınmıĢtır. (Ġngiliz Sterlini) GBP kur değiĢikliklerinde sabit olarak TABLO 1 sağ sutunda bulunan TL fiyatları baz 

alınacaktır. 

 
 

TABLO 2                                       ULUSLARARASI  KAYIT - GEREKLİ  BİLGİ  VE  EVRAKLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-BaĢvuru ve dosya inceleme ücreti 
-Ġdari Hizmet,Doküman Ġnceleme 
-Uzaktan Eğitim Program Ücreti 

-Uluslararası Aktivasyon 
 

 
              109,5 GBP                                 650 TL + % 18 KDV 
       (Ġngiliz Sterlini) UK                           (Türk Lirası ) TR                              

                                                        

 
 

Uluslararası Kayıt İçin Zorunlu  
Bilgi ve Evraklar 

1- Vatandaşlık Belgesi, Pasaport (JPG) 
2- Program ücretinin yatırıldığını gösteren ödeme dekontu (JPG) 
  (Banka, Bankamatik, İnternet hesap dekontu ) 
3- İletişim numaranız / Mail adresiniz 
4- Sertifika ve cardcert europasscard ın gönderileceği adres bilgisi 
5- Kayıt yaptırmak istediğiniz eğitim programının adı 
6- Vesikalık fotoğraf (JPG) 
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ULUSLARARASI PROGRAM KAYIT: 

- www.cardcert.holdings  ( google chrome tarayıcısından ) 

- EĞĠTĠM GRUBU  

- BAġVURU - ONLINE  

 

ĠĢlem adımlarını takip ederek program baĢvurusunda bulunabilir yada 444 lü ☎ 444 6 094 kurumsal 

numaramızdan bize ulaĢarak destek hizmet uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. 

 

Direk kayıt linki: https://www.cardcert.holdings/Page/208/e-learning-management-system.html  

 

NOT: Kesin kayıt iĢlemlerin tamamlanmasından 24 saat içinde kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen 

kullanıcı adı ve Ģifre ile www.cardcert.holdings web sitesindeki Eğitim Grubu- Eğitim Sınav > Uzaktan Eğitim 

Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabı GiriĢ Butonundan programa baĢlayabilirsiniz. 

Bilginize 

 

 

ÖDEME / BANKA HESAP BİLGİLERİ 

 

AĢağıda  bulunan  banka  hesap  numaraları   CARDCERT  AKREDĠTASYON  ULUSLARARASI  

BELGELENDĠRME A.ġ‟nin resmi  hesapları  olup,  bu  hesap  numaraları dıĢında  bir hesap numarasına 

program kayıt baĢvuru ödemesi  yapılması ya da elden ücret ödemeleri kabul edilmeyip doğabilecek 

sorunlardan dolayı CARDCERT AKREDĠTASYON ULUSLARARASI BELGELENDĠRME A.ġ‟nin hiçbir yasal ve 

hukuki sorumluluğu  bulunmamaktadır. 

 

 Banka               :  Türkiye Garanti Bankası A.ġ. 

 Şube               :  SelamiçeĢme ġubesi / Ġstanbul 

 Şube Kodu          :  846 

 Hesap Adı            :  CARDCERT AKREDĠTASYON ULUSLARARASI BELGELENDĠRME A.ġ 

 

 Türk Lirası / TL 

 TRL Hesap No     : 6299070 

 TRL IBAN No       : TR 86 0006 2000 8460 0006 2990 70 

 

 Ġngiliz Sterlini / GBP 

 GBP Account No  : 9096815 

 GBP IBAN No      : TR 12 0006 2000 8460 0009 0968 15 

 

http://www.cardcert.holdings/?fbclid=IwAR0hJ3pr-WvF_pEf2lGIjThnphr-PHaWjeaXLjwFPE628fOrvKQIhI7-WFE
https://www.cardcert.holdings/Page/208/e-learning-management-system.html
http://www.cardcert.holdings/
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