
 
 

 

VDA 6.3 ÜRÜN PROSES DENETÇİSİ EĞİTİMİ 
 
 

 

 Eğitimin Amacı: 

• VDA 6.3 denetim standardına göre firmada veya 

tedarikçilerde proses denetimlerini gerçekleştirecek 

denetçi kadrolarını uygulamalı olarak eğitmek ve 

belgelendirmek amaçlanmaktadır.  Katılımcıların, 

VDA 6.3 denetim standardı doğrultusunda potansiyel 

analiz, proje yönetimi, ürün ve proses geliştirmenin 

planlanması, ürün ve proses geliştirmenin 

yürütülmesi, tedarikçi yönetimi ,proses analizi / 

üretim, müşteri desteği / müşteri memnuniyeti / servis  

başlıkları altında iş proseslerindeki ve 

tedarikçilerindeki riskleri ve zayıflıkları analiz etme 

metotlarını öğrenmesi hedeflenmektedir. 

 

Kimler Katılmalı: 
 

 
 
     Eğitimin İçeriği: 

 
• ISO/TS 16949 ve VDA genel tanıtımı 
• Denetim tipleri genel tanıtımı 
• VDA 6.3 denetçi yeterliliği 
• Risk analizi - Kağlumbağa modeli  
• VDA 6.3 soru listelerinin kullanımı 
• VDA 6.3 denetim programı ve aşamaları 
• VDA 6.3. değerlendirme metodu 
• Örnek olay çalışmaları 
• VDA 6.3 denetçi sınavı 

 

 

 

 

 

 

Eğitimlerimiz, müşteriye özel danışmanlık içerecek  

çözümlerin yer almadığı, standartlara dayalı eğitim 

mataryelleri ile gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

•   Ürün / proses tasarımı uygulamaları temel bilgisi, 
İmalat prosesleri, kalite yönetim sistemi temel bilgisi, 
Otomotiv sektörü tecrübesi, Denetçi (ISO 9001 veya 
IATF 16949) yeterliliği olan katılımcılar    
    

     Eğitim Lokasyonları: 

 
• Firma içi eğitimlerde firmada bulunan eğitim salonu 

veya TUV NORD’un belirlemiş olduğu lokasyonlarda 
bulunan eğitim salonlarında gerçekleştirilir. 

 
Sertifika: 

 
• Katılımcılara ‘’İç Proses Denetçisi 

Eğitimi’’Bilgilendirme Eğitimi’’katılım sertifikası 
verilecektir. 

 
Ücretlendirme: 

• 3 ve üzeri katılımlarda %10  indirim uygulanmaktadır. 
• Yukarıda yer alan fiyatlara ara ikramlar, öğle yemeği 

ve eğitim notları dahildir. 

• Eğitim takvimi ve ücretler için;  
• https://www.tuv-nord.com/tr/tr/egitim/egitimler/yoenetim-

sistemleri/egitim-takvimi/  
•  

Eğitim Süresi: 
 
1 gün 

 
İletişim: 
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 
Detaylı bilgi ve takvim için, 
İstanbul eğitim takvimi;   
egitim@tuv-turkey.com                                                          
(0 533 157 72 47 ve 0 212 293 26 42 / 154) 
 
İzmir, Bursa & Ankara eğitim takvimi; 
 izmir.egitim@tuv-turkey.com                                       
(0 532 253 41 31) 

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.                 
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza,   
Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş,    TR-34349 Istanbul  

            tuv-nord@tuv-turkey.com 
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