
Ay Sıra   Eğitim  Adı Gün Eğitim  Tarihleri Ay Sıra   Eğitim  Adı Gün Eğitim  Tarihleri

1
ISO  9001:2015  ve  IATF  16949:2016  Kalite  
Yönetim  Sistemi  Temel  Şartlar 2 12-‐13  Ocak 1

ISO  9001:2015  ve  IATF  16949:2016  Kalite  
Yönetim  Sistemi  Temel  Şartlar 2 10-‐11  Ağustos

2
ISO  9001:2015  ve  IATF  16949:2016  Kalite  
Yönetim  Sistemi  İç  Denetçi 1 14  Ocak 2

ISO  9001:2015  ve  IATF  16949:2016  Kalite  
Yönetim  Sistemi  İç  Denetçi 1 12  Ağustos

3 Süreç  Yönetimi  ve  Risk  Temelli  Düşünme 2 20-‐21  Ocak 3 Süreç  Yönetimi  ve  Risk  Temelli  Düşünme 2 23-‐24  Ağustos

4 APQP  -‐  PPAP  Sertifika  Programı 6 27-‐28  Ocak,  3-‐4,  10-‐11  Şubat 4 APQP  -‐  PPAP  Sertifika  Programı 6 18-‐19,  25-‐26  Ağustos,  1-‐2  Eylül

5 VDA  6.3  Proses  Denetleme 2 7-‐8  Şubat 5 VDA  6.3  Proses  Denetleme 2 17-‐18  Eylül

6 VDA  6.5  Ürün  Denetimi 2 14-‐15  Şubat 6 VDA  6.5  Ürün  Denetimi 2 24-‐25  Eylül

7
Çizgi  Ötesi  Liderlik  Gelişim  Programı  -‐  12K  
ALL  Model 4 17-‐18,  24-‐25  Şubat 7

Çizgi  Ötesi  Liderlik  Gelişim  Programı  -‐  12K  
ALL  Model 4 1-‐2,  8-‐9  Eylül

8
Yalın  6  Sigma  Yeşil  Kuşak  Sertifika  
Programı  -‐  İsraf  Savaşçıları   8 16-‐17-‐18,  23-‐24-‐25  Şubat,  3-‐4  Mart 8

Yalın  6  Sigma  Yeşil  Kuşak  Sertifika  
Programı  -‐  İsraf  Savaşçıları   8 21-‐22-‐23,  28-‐29-‐30  Eylül  6-‐7  Ekim

9
AIAG  –  VDA  Hata  Türleri  ve  Etkileri  Analizi  
–  FMEA,  2019 2 3-‐4  Mart 9

AIAG  –  VDA  Hata  Türleri  ve  Etkileri  Analizi  
–  FMEA,  2019 2 10-‐11  Ekim

10
Otomotiv  Sektörü  için  Proje  Mühendisi  
Yetiştirme  Sertifika  Programı 9 9-‐10-‐11,  16-‐17-‐18,  23-‐24-‐25  Mart 10

Otomotiv  Sektörü  için  Proje  Mühendisi  
Yetiştirme  Sertifika  Programı 9 12-‐13-‐14,  19-‐20-‐21,  26-‐27-‐28  Ekim

11
Kalite  Yöneticisi  Yetiştirme  Programı  
(KYYP) 8 24-‐25,  31  Mart,  1  Nisan,  7-‐8,  14-‐15  Nisan 11

Kalite  Yöneticisi  Yetiştirme  Programı  
(KYYP) 8 20-‐21,  27-‐28  Ekim,  3-‐4,  10-‐11  Kasım

12 İş  Değerleme  ve  Ücret  Yönetimi 2 4-‐5  Nisan 12 İş  Değerleme  ve  Ücret  Yönetimi 2 7-‐8  Kasım

13 Yalın  Üretim  Sertifika  Programı 6 26-‐27  Nisan,  3-‐4,  10-‐11  Mayıs 13 Yalın  Üretim  Sertifika  Programı 6 10-‐11,  17-‐18,  24-‐25  Kasım

14
Otomotiv  Sektörü  için  Kalite  Mühendisi  
Yetiştirme  Sertifika  Programı 9 4-‐5-‐6,  11-‐12-‐13,  18-‐19-‐20  Mayıs 14

Otomotiv  Sektörü  için  Kalite  Mühendisi  
Yetiştirme  Sertifika  Programı 9 30  Kasım,  1-‐2,  7-‐8-‐9,  14-‐15-‐16  Aralık

15 Kalite  Fonksiyonları  Dağılımı  (QFD) 2 9-‐10  Mayıs 15 Kalite  Fonksiyonları  Dağılımı  (QFD) 2 7-‐8  Aralık

16 Deney  Tasarımı  (DoE) 3 16-‐17-‐18  Mayıs 16 Deney  Tasarımı  (DoE) 3 14-‐15-‐16  Aralık

17 Yaratıcı  Problem  Çözme  Tekniği  (TRIZ) 2 23-‐24  Mayıs 17 Yaratıcı  Problem  Çözme  Tekniği  (TRIZ) 2 21-‐22  Aralık

18 Beyaz  Yaka  Yetkinlik  Geliştirme  Programı  -‐  
Beyaz  Yaka  Yıldız  Çalışanlar  Okulu

7 1-‐2,  8-‐9,  15-‐16,  23  Haziran

19 12K  Stratejik  Yönetim  Modeli
Eğitimi

2 6-‐7  Haziran

20 12K  Yalın  Yönetim  Modeli  Eğitimi 2 20-‐21  Haziran
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AÇIKLAMALAR
1.  Eğitimkatılım    ücretlerinde  doluluk  oranına  göre  %30'a  varan  indirimler  uygulanmaktadır.  
2.  Sertifika  programlarının  büyük  çoğunluğu  içerdiği  konu  nedeni  ile  birden  fazla  sertifika  ile  belgelemektedir.  
3.  Eğitimlerimizin  tamamında  takım  çalışması  ve  uygulamalara  yer  verilirken,  eğitim  öncesi  ve  sonrasında  yapılan  testler  ile
            etkinlik  ölçülmektedir.
4.  Kişi  başı  günlük  eğitim  katılım  ücreti  2.900  TL+KDV'dir.  Erke  kayıt  durumunda  %30'a  varan  indirim  fırsatlarından  
          yararlanılabilir.  Stratejik  Eğitim  Ortaklığımız  olan  kuruluşların  katılımcılarına  %30  indirim  uygulanır.
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2023  YILI  I.  DÖNEM
GENEL  KATILIMA  AÇIK  EĞİTİM  PROGRAMI

2023  YILI  II.  DÖNEM  
GENEL  KATILIMA  AÇIK  EĞİTİM  PROGRAMI
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ÖNEMLİ  BİLGİLENDİRME
Programda  yer  alan  tüm  eğitimlerimiz  kurumunuza  özel  olarak  da  düzenlenebilmektedir.  Bu  durumda  
günlük  fiyat  uygulanmakta  olup,  aynı  kurumdan  5  kişi  ve  üzerinde  katılımcı  olması  durumunda  eğitimin  
kuruma  özel  düzenlenmesi  hem  maliyetler  açısından,  hem  de  eğitimin  uygulama  etkinliği  açısından  

avantajlı  olacaktır.
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