
 
 
Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! 
 
Mavi Akademi,  bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, 
sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla Bursa’nın en geniş 
eğitim ve danışmanlık hizmet yelpazesine sahip eğitim kurumudur.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimize olan yoğun talep nedeniyle bu güne kadar sadece 
işletmelere özel (In-House) olarak düzenlediğimiz eğitim programlarımızı, katılımcılarımızdan ve 
sektörden gelen yoğun talepler üzerine genel katılıma açık olarak düzenleme kararı almış 
bulunmaktayız.  
 
Bu kapsamda, Kasım ayına özel olarak planladığımız genel katılıma açık eğitim takvimimizde 
yer alan eğitim konularının içerikleri aşağıda ilginize sunulmaktadır.  
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uygulamalı İSG Risk Değerlendirme Metotları Eğitimi – 2 Gün 
 

GENEL BİLGİLENDİRME 

Risk değerlendirmesi çalışmasının temel amacı, işyerlerindeki çalışma şartları, makine ve tesisat, 
kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de 
dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek 
değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuzun hazırlanmasıdır. 

Firmanın faaliyet alanı doğrultusunda yapmakta olduğu iş, çalışma alanı ve farklı yerlerde 
bulunan şubeleri için Risk Değerlendirme Raporu gerekmektedir. Risk analizinin yapıldığı gün ve 
saatte elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmekte ve Risk Değerlendirme Raporu 
hazırlanmaktadır.  Hazırlanmış olan bu rapor sonrasında firmanın risk görülen konularda önlem 
alması beklenmektedir.  

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 Risk değerlendirmesi nedir? Temel adımları nelerdir? Risk yönetiminin 
önemi nedir? 

 Risk Değerlendirmesinin Yasal Dayanakları; 

 6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği(İSG_RDY) ve detaylı 
analizi 

 OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde risk analizinin yeri 

 Risk Değerlendirme Terminolojisi 

 Tehlike, Risk, Kaza, Olay 

 Risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi arasındaki fark nedir? 

 İSG_RDY’ye göre tehlikelerin kategorize edilmesi 

 İş kaza oranlarının hesaplanması ve yorumu (Kaza Sıklık, Ağırlık ve 
Olabilirlik Oranları) 

 5 adımda Risk Değerlendirme 

 Risk Değerlendirme Metotları 

 L Tipi(5x5) Matris Metodu, 

 X tipi Matris Metodu, 

 FMEA (Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi) 

 Fine_Kinney Metodu 

 Risk analizi yöntemlerinin karşılaştırılması, güçlü/zayıf yönlerinin ve 
uygulamadaki detayların vurgulanması 

 Örnek Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışması(İSG_RDY’ye uygun 
olarak)  

 Soru ve Cevaplar 

 



Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi – 2 Gün 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
 
GENEL BİLGİLENDİRME 
 

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı 
altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemdir. İhtiyaç duyulan 
yönetim sistemlerinin çeşitliliği ve bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulması, 
sistemlerin yönetilmesinde güçlük yaratmaktadır. Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için 
sistemler bütünsel bir anlayışla Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir veya mevcut sistemler 
sonradan entegre (bütünleşik) hale getirilebilir. Kanunlar, yönetmelikler ve standardize edilmiş 
talepler firmaları Entegre Yönetim Sistemi’ne yöneltmektedir. 

Kalite kavramı zaman içerisinde gelişerek sadece müşteri memnuniyetini sağlamak ile sınırlı 
kalmayıp daha geniş bir ölçekte paydaşlarının da beklentilerini sürekli iyileştirme esası ile 
dikkate alarak karşılamaya yönelmiştir. Paydaşların dahil olması ile birlikte kalite, basit tanımı ile 
müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi öngören ve çalışanların 
motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapıya dönüşmüştür. Bu yeni tanım kalitenin çevre ve 
iş güvenliği kavramları ile bütünsellik içerisinde hareket etmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. 
Buna göre ürün/hizmetin uygunluğunu sağlama hedefi tek başına yeterli olmayıp aynı 
zamanda ürünün üretimi esnasında oluşabilecek etkilerin tanımlanması ve önlemlerinin 
alınması ile çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışma ortamı koşullarının 
oluşturulması esas alınmıştır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 Entegre yönetim sistemi gereksinimi  
 Tarihsel gelişim ve Teknik Komite yaklaşımı 
 Kurumsal ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi  
 Global yasal şartların değerlendirilmesi  
 Entegre yönetim sistemi tanım ve tarifleri 
 Önemli değişiklikler  
 Organizasyonel yapılanma şartları  
 Süreç yaklaşımı ve süreç haritalama  
 Risk yönetimi, önleyici aksiyon gereksinimleri 
 Entegre yönetim sistemi bütünleştirilmiş standart yaklaşımı 
 ISO 9001:2008 / ISO CD 9001:2015 ilişkisi  
 ISO WD 14001 / ISO WD 18001 :2015 ilişkisi  
 Organizasyonun kapsamı ve yönetimi  
 Liderlik  
 Planlama 
 Destek                                                                                                       
 Operasyonel planlama – çalışma planı ve kontrolü  
 Performans değerlendirme  
 İyileştirme  

 
 
 
 
 
 



Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi – 2 Gün 
(ISO 16949 ) 
 
GENEL BİLGİLENDİRME 
 
ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi teknik spesifikasyonuna uygun olarak kuruluş içinde 

oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için 

yapılan kalite sistem denetimlerine ait esasları ve kalite sistem denetimi aşamalarını açıklamak 

ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik olarak kuruluş içi kalite yönetim sistemi 

denetçisi yetiştirmek. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 
 

 Otomotiv sektörü standartlarının gelişimi 
 CQI-16 :2009 ışığında Proses (süreç)yönetimi 
 Proses (Süreç) Haritalarının ve etkileşimlerin çıkartılması 
 ISO TS Strateji ilişkisi 
 ISO TS 16949 (TS3) Madde yapısı 
 ISO TS Amaç Kapsam 
 ISO TS Terim ve tarifler 
 Kalite yönetim sistem şartları 
 Yönetim sorumluluğu 
 Kaynak yönetimi 
 Ürün gerçekleştirme 
 Ölçme analiz ve iyileştirme 
 TS3 – PAS99:2011 - ISO CD 9001:2015 İlişkisi 
 Önemli değişiklikler ve uygulama araçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Otomotiv Teknikleri Paketi Eğitimi – 3 Gün  

(APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) 
GENEL BİLGİLENDİRME 

Otomotiv sektörü Kalite Yönetim Sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi vermek ve 
uygulamalara yansıtılması konusunda yardımcı olmaktır. Katılımcılar PPAP dosyalarının 
hazırlanması konusunda güncel bilgilere ulaşmanın yanı sıra APQP, MSA, SPC ve FMEA ile ilgili 
yeni yaklaşımların içeriği ve bunların ürün dosyaları geliştirmekte ve iç denetimlerde kullanımı 
konusunda bilgi sahibi olacaklardır.  

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 APQP rev 2 özet ve PPAP rev 4 özet  

Ürün kalite planlamasının amacı ve temelleri 
Planlama ekibi 
Planlamanın evreleri ve çıktıları 
Kontrol planı 
Ürünün onaylanması ve seri üretimin başlaması 

 SPC rev 4 özet  

Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme  
Temel istatistik kavramlar  
Proses değişkenliği  
Histogram  
Normal dağılım ve parametreleri  
Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi  
Ölçüm ve veri toplama  
Makine yeterlilik analizi  
Proses yeterlilik analizi  
Yeterlilik göstergelerinin hesabı  
Değişkenler için kontrol kartları  
Nitelikler için kontrol kartları  
Kontrol kartlarının analizi 

 FMEA rev 4 özet  

FMEA nedir?  
Grup çalışması ilkeleri ve yaratıcılık  
FMEA ekibi  
Blok ve fast diyagramlar ve uygulaması  
 

 MSA rev 3 özet 

Ölçüm sistemleri ve ölçüm verilerinin kalitesi,  
Ölçüm sistemlerinin istatistiksel özellikleri  
Kararlılık, Sapma, Tekrarlanabilirlik, Yeniden üretilebilirlik, Doğrusallık  
Parça ve ölçüm sistemleri değişkenlikleri  
Sistem analiz prosedürlerinin oluşturulması  


