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AS 9100 serisi standartları havacılık sektöründe kalite yönetim sistemi (HKYS) şartlarını tanımlamaktadır. HKYS 
standartları; havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde küresel olarak kullanılmaktadır. Bu standartların amacı, 
havacılık sektöründe kabul görmüş uluslararası seviyenin yakalanması ve tedarikçileri arzu edilen kalite 
beklentilerine ulaştırmaktır. Bu standartlar on bir büyük havacılık kuruluşu (Boeing, Airbus, Lockheed, vb.) ile 
Amerikan Kalite Konseyi’nin Havacılık ve Savunma Bölümü (AQAG) arasında oluşturulan bir konsorsiyum 
tarafından dokumante edilmiştir. Amerika’da (AS9100), Avrupa’da (EN9100) ve Japonya’da (SJAC9100) olarak 
anılmaktadır. 

AS 9100 standardı havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların etkin bir yönetim sistemi kurmak için 
uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır. Kurumunuzun, dünya pazarında yer alabilmesi ve 
uluslararası rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, kaliteli ürün ve hizmet üretebilmesine bağlıdır. 
Hızla gelişen üretim ve hizmet sektöründe; ulusal ve uluslararası zeminlerde, sürekli büyümeyi ve müşteri 
memnuniyetini sağlayan en önemli kriterlerden biri "Kalite Rekabetini" hayata geçirebilme anlayışıdır. Buna da 
firma içindeki "Kalite Yönetim Sistemi" ile ulaşılmaktadır. 

• AS 9100, havacılık sektöründe kullanılan ürünlerin tasarım ve/veya üretimini yapan kuruluşlar için, 

• AS 9110, havacılık sektöründe bakım faaliyetleri yürüten kuruluşlar için, 

• AS 9120, havacılık sektöründe stok dağıtıcılığı ve tedarikçilik faaliyetleri yürüten kuruluşlar için  

Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini tanımlamaktadır. 

 

Eğitimlerin hedefleri:  

• Katılımcılara standart gereklilikleri ile ilgili bilgi aktarmak, 

• Standardın denetçi bakış açısıyla anlaşılmasını sağlamak 

• Pratik uygulamalarla ve sektörden örneklerle   katılımcıların deneyimlerinin artmasını sağlamak, 

• Kuruluşlarda iç denetçi olarak görev alacak personellere yetkinlik kazandırmak 
 
Eğitim Sertifikası:  

• Temel bilgilendirme eğitimine katılan kişiler “Kiwa Eğitim Katılım Sertifikası”,  

• İç denetçi eğitimine katılarak sınavda başarılı olan katılımcılar “Kiwa İç Denetçi Eğitimi Başarı Sertifikası”, 

• İç denetçi eğitimine katılarak iki sınav hakkında da başarısız olan katılımcılar “Kiwa Eğitim Katılım 
Sertifikası” 

almaya hak kazanır. 
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Eğitim Süresi: 

Eğitim Adı Eğitim Süresi 

AS 9100/9110/9120 Havacılık KYS Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 gün – 16 Saat 

AS 9100/9110/9120 Havacılık KYS Standardı İç Denetçi Eğitimi 2 gün – 16 Saat 

AS 9100/9110/9120 Havacılık KYS Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi 3 gün – 24 Saat 
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