
  

 

IATF Üretim Teknikleri (IATF Core Tools) 

Eğitimleri 
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FMEA - Hata Türleri Etkileri Analizi | Failure Mode Effect Analysis  

Hata türleri ve etkiler analizi, bir sistemdeki olası hata türlerini ve bunların nedenlerini ve etkilerini tanımlamak 

için mümkün olduğunca çok sayıda bileşeni, montajı ve alt sistemi analiz sürecidir. Sistemdeki her bileşen için, hata 

türleri ve bunların sistemin geri kalanındaki sonuç etkileri FMEA çalışması olarak dokümante edilir. Bu tür doküman 

çalışmalarını çok sayıda varyasyonu vardır. Bir FMEA, nitel bir analiz olabilir, aynı zamanda matematiksel 

başarısızlık oranları ve istatistiksel başarısızlık oranları veritabanları ile birleştirildiğinde nicel bir temele ulaşabilir.  

 

 

APQP-PPAP İleri Ürün Kalite Planlama-Üretim Parçası Onay Prosesi | Advanced Product Quality Planning-

Production Part Approval Process  

İleri ürün kalite planlaması (APQP), özellikle otomotiv endüstrisinde ürün geliştirmek için kullanılan prosedür ve 

tekniklerin bir çerçevesidir. Altı Sigma için Tasarım (DFSS) kavramıyla benzerlikler taşır. 

Üretim parçası onay prosesi (PPAP) otomotiv tedarik zincirinde tedarikçilere ve üretim süreçlerine güven tesis 

etmek için kullanılır. Gerçek ölçümler üretilen parçalardan alınır ve çeşitli PPAP testlerini tamamlamak için 

kullanılır. 

 

 

SPC - İstatistiksel Proses Kontrolü |Stastistical Process Control  

İstatistiksel proses kontrolü (SPC), bir süreci izlemek ve kontrol etmek için istatistiksel yöntemler kullanan bir kalite 

kontrol yöntemidir. Bu, daha az atıkla (yeniden işleme veya hurda) daha spesifikasyona uygun ürünler üreterek 

sürecin verimli çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. SPC, "uygun ürün" (ürün toplantısı spesifikasyonları) çıktısının 

ölçülebildiği herhangi bir işleme uygulanabilir. SPC'de kullanılan temel araçlar arasında çalışma çizelgeleri, kontrol 

çizelgeleri, sürekli iyileştirmeye odaklanma ve deneylerin tasarımı yer alır. 

 

 

MSA - Ölçüm Sistemleri Analizi | Measurement System Analysis  

Bir ölçüm sistemleri analizi (MSA), ölçüm süreçlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasıdır. 

Tipik olarak, bir ölçüm sürecindeki varyasyon bileşenlerini tanımlamayı amaçlayan, özel olarak tasarlanmış bir dizi 

deney ve test içerir. 
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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 ilgili yöntemleri uygulayacak personelin yetkinliğini sağlamak 
 

 
Eğitim Sertifikası:  

• Temel bilgilendirme eğitimine katılan kişiler “Kiwa Eğitim Katılım Sertifikası”,almaya hak kazanır. 
 
 

Eğitim Süresi: 

Eğitim Adı Eğitim Süresi 

FMEA Temel Bilgilendirme Eğitimi 1 gün – 8 Saat 

APQP-PPAP Temel Bilgilendirme Eğitimi 1 gün – 8 Saat 

SPC Temel Bilgilendirme Eğitimi 1 gün – 8 Saat 

MSA Temel Bilgilendirme Eğitimi 1 gün – 8 Saat 

FMEA Uygulamalı Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 gün – 16 Saat 

APQP-PPAP Uygulamalı Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 gün – 16 Saat 

SPC Uygulamalı Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 gün – 16 Saat 

MSA Uygulamalı Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 gün – 16 Saat 
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