


ÖNSÖZ
2018  yılını  geride  bırakırken  yeni  alanlarda  müşterilerimizin  ihtiyaçlarına  yönelik 
çözümler üreterek eğitimlerimizin etkinliğini ve yaygınlığını artırmanın mutluluğunu 
duyuyoruz.
TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli  sektörlere (Denizcilik,  Gemi ve Yat  
İnşa,  Enerji,  İmalat,  Ulaştırma,  Taşımacılık-Lojistik,  Savunma  Sanayisi,  Kimya, vb.)
yönelik  eğitim  gereksinimlerinin  karşılanması  için  uzman  ve  deneyimli  eğitim  
kadrosu ile geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitim programları düzenlemektedir.  Eğitim
 seminerlerimiz  genel  katılıma  açık  olmakla  birlikte,  ayrıca  kuruluşlara  özgü  
olarak  da  tasarlanmakta  ve, uygulanmaktadır.

Eğitmenler;  konularında  uzman  ve  deneyimli  eğitmenler  arasından  özenle 
seçilmekte,  eğitim  içerikleri  eğitimler  sonrasında  alınan  geri  beslemelerle  ve 
alandaki  güncelgelişmelere  dayalı  olarak  sürekli  iyileştirilmektedir.  Seminerlerde 
katılımcılara  almış  olduğu  eğitime  bağlı  olarak  TÜRK  LOYDU  başarı  veya  katılım 
sertifikası verilmektedir. 

 sonunda  Kimyasal  Değerlendirme  Uzmanlığı  (KDU)  Eğitimleri   vermek  
üzere  eğitim  programı onayı da aldık. Bu kapsamda 2019 da eğitimler vermeye

Yenilikçi yaklaşımlarımız 2019 yılında da yeni projelerle artan ivme ile sürecek olup, 
müşterilerimizin yurtiçi ve yurtdışı tüm sahalarda eğitim ihtiyaçları hakkında merkez
 ofisimizi  ya  da  en  yakın  bölge  ofislerimizi  aramaları  yeterli  olacaktır.  Bize  ulaşan 
eğitim ihtiyaçlarınızda; katılımcı profili ve diğer spefisik proje ve/veya sahaya özgün 
detayları  analiz  ederek  müşteri  ve  /veya  proje  bazlı  eğitim  tasarladığımız 
eğitimlerimizi sunmaya devam edeceğiz. 
Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde 
işbirliklerimizin güçleneceği başarılı bir 2019 yılı diliyoruz. 
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TÜRK LOYDU;  80 kişi kapasiteli Prof. Dr.  Teoman Özalp Konferans Salonu’na ek 
olarak, biri bilgisayar donanımlı olmak üzere 5 eğitim salonunu içeren Kuruluş 
Merkezinde, ilgili sektörlerin eğitim gereksinimlerini göz önünde tutarak eğitim 
programlarını sürdürmektedir.

2018  yılında;   yönetim sistemleri,  endüstri  ve  denizcilikle  ilgili  eğitimler  yanı 
sıra  lojistik  ve  taşımacılık  sektöründe  önemli  bir  yeri  olan:  IMDG  Kod  Genel 
Farkındalık  ve  Göreve  Yönelik  ve  Yenileme  Eğitimleri;  ADR  kapsamında  ve 
IMDG  Kod/RID  Kapsamında  Tehlikeli  Madde  Güvenlik  Danışmanı  (TMGD) 
eğitimleri; Deniz Gözetim faaliyetlerine yönelik eğitimleri de  sürdürdük.  2018

 için Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerine de 2018 sonunda başladık.
 de başlayacağız. Ayrıca AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları



TÜRK LOYDU HAKKINDA

 • Ülkemizin uluslararası teknik uyum çalışmalarına katkı sağlamak, 

 • Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE projeleri gerçekleştirmek, 

 • Ulusal sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak laboratuar, test istasyonu ve 
benzeri tesisler kurmak,

 • Sektör çalışanlarının bilgi ve görgülerini artırmak; teknolojik gelişmeleri 
sektörlere aktarmak üzere eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, 

 •Kuruluşların verimlilik ve karlılıklarını artıracak yöntemler geliştirmek ve 
sektörün hizmetine sunmak, 

 •Kuruluşların teknolojik ve bilgi gereksinimlerini karşılayacak merkez olmaktır.

Kuruluş amacımız; 

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin katkıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TMMOB, Armatörler Birliği, Gemi 
İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi çeşitli kuruluşların 
katılımıyla  kurulmuş  bağımsız,  tarafsız,  güvenilir  ve  uzman  “Ulusal  Klaslama, 
Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur. 

Türk Loydu, faaliyetleri kapsamında Gemi ve her türden yüzer araç klaslama, klas 
sörveyleri  ve  bayrak  devletleri  adına  sörveyler,  endüstrinin  her  alanında  ürün  / 
personel  belgelendirme,  üçüncü  taraf  kontrollük  hizmetleri  ile  yönetim  sistem 
standartları çerçevesinde ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği,  ISO  50001  Enerji,  ISO  27001  Bilgi  Güvenliği  Yönetim  Sistemleri 
belgelendirmesi  ile  faaliyet  alanında  yer  alan  ürünlerde  CE  işareti  kapsamında 
uygunluk değerlendirmesi hizmetleri,  sera gazı doğrulaması hizmeti  ve  faaliyet 
alanları kapsamında eğitim hizmetleri vermektedir. 

  •  Ülkemiz  gemi  yapım,  onarım  sanayi  ve  denizciliği  ile  kara  endüstrisinin 
çeşitli  alanlarında,  uzay,  uçak  ve  savunma  sanayi,  ulaşım  ve  nükleer  enerji  olmak 
üzere endüstrinin tüm alanlarında teknolojik gelişmeleri izlemek ve sahip olduğu bilgi 
ve deneyimi ulusal sanayimizin gelişimi için kullanmak, 
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Bugüne kadar binlerce gemi klaslama, basınçlı kap, kazan, çok çeşitli ürün, tesis ve 
personel ile yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan kuruluşumuz; sahip olduğu 
bilgi birikimi ve deneyimi ile ulusal değerlerden ödün vermeksizin, başarısını 
uluslararası alana taşıyan az sayıda kuruluş arasında yer almaktadır. 

Türk Loydu; çok çeşitli alanlarda enerjiden ulaştırmaya, çelik yapılardan  gemi inşa ve 
 denizcilik sektörüne kadar geniş bir yelpazede; yetkin teknik kadrosu ile gemi 
klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, uygunluk 
değerlendirme, eğitim ve üçüncü taraf kontrollük hizmetleri vermektedir. 

Türk Loydu sertifikalı ürün/hizmetler müşteri nezdinde güven teşkil etmekte ve 
koşulsuz kabul görmektedir.  
Uzmanlık ve şeffaflığının göstergesi olarak ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, 
ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020 standartlarına göre akredite olan  ve bir çok 
alanda yetkilendirilmiş olan Türk Loydu, hizmetlerini müşteri istekleri ve 
standart gereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. 
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İÇİNDEKİLER - I
YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA EĞİTİMLER
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• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi
• ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi
• Kuruluş İçi Denetçiler için Tazeleme ve Deneyim Paylaşımı Eğitimi
• Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Eğitimi
• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bilgilendirme
• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi REvizyon Geçiş Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Çevre Denetçisi Eğitimi
• ISO 14001:2015 Kapsamında Çevre Etki Analizi Eğitimi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi
• Entegre Yönetim Sistemi (9001+14001+45001) Bilgilendirme Eğitimi
• Entegre Yönetim Sistemi (9001+14001+45001) İç Denetçi Eğitimi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 31000 Risk Yönetimi Bilgilendirme Eğitimi 
• ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
• EN 12798:2007-Taşımaılıkc Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 30000 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar       
   Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar
   İç Denetçi Eğitimi
• IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri- Otomotiv-Bilgilendirme Eğitimi
• IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri- Otomotiv-İç Denetçi Eğitimi
• SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç DenetçiEğitimleri
• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği İç Denetçisi Eğitimi
• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde Tehlike Analizi Eğitimi
• Entegre Yönetim Sistemi (ISO 22000+ISO 9001) Bilgilendirme Eğitimi
• Entegre Yönetim Sistemi (ISO 22000+ISO 9001) İç Denetçi Eğitimi
• AS 9100: 2016 Havacılık, Uzay, Savunma (HUS) Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme     
   Eğitimi
• AS 9100: 2016 HUS Kuruluşları için Kalite YS Dokümantasyon ve Uygulama Eğitimi
• AS 9100: 2016 HUS Kuruluşları için Kalite YS İç Denetçi Eğitimi



İÇİNDEKİLER - II
ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER KAPSAMINDA EĞİTİMLER
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• Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

• Basınçlı Kaplarda Testlerin Uygulanması Bilgilendirme Eğitimi
• Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (TPED - 2010/35/AB) Bilgilendirme Eğitimi
• Kaynak Hataları ve Değerlendirilmesi Bilgilendirme Eğitimi
• Kaynak Planları(WPS) Hazırlanması ve Onaylanması Eğitimi
• Kaldırma Ekipmanları-Genel-Teknik Bilgilendirme Eğitimi
• Çelik Yapılarda CE Markalama ve EN 1090 Standardı Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Eğitimi (Çalışanlar İçin)
• Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
• Kapalı Mahallerde Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
• Emniyetli İskele Kurma ve İskelede Emniyetli Çalışma Bilgilendirme-Teorik- Eğitimi
• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
• ATEX Direktifleri Kapsamında EN 60079-17/19’a göre Tehlikeli ve Patlayıcı Ortamlarda    

• EN ISO 14731:2006 (EN 719) Kaynak Koordinasyonu Görev ve Sorumluluklar 
   Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standart Serisi 
   Bilgilendirme Eğitimi
• İsletmede Çalışan Kaynakçılar İçin Kaynakçı Tazeleme Eğitimleri (çeşitli kaynak 
işlemlerinde)
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED - 2014/68/AB) ve Basit Basınçlı Kaplar 
Yönetmeliği (SPVD – 2104/29/AB) Bilgilendirme Eğitimi

   Kullanılan Ekipmanların Bakımı Eğitimi
• EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları- Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik         
   gerekler- Geçiş Eğitimi
• EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları- Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik         
   gerekler- Uygulayıcı Eğitimi ve Performans Beyanı, WPS/PQR Atölye Çalışması
• Demir-Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Bilgilendirme Eğitimi
• Gazdan Arındırma ve Gaz Ölçüm Teknikleri Bilgilendirme Eğitimi



İÇİNDEKİLER - III
 

DENİZCİLİK / TAŞIMACILIK/ LOJİSTİK ALANLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 

• Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu (ISM Code) Denetçi Eğitimi
• MLC, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) Bilgilendirme Eğitimi
• Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• MARPOL - Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 
   Uluslararası Sözleşmesi Eğitimi
• Liman ve Terminaller İçin MARPOL Eğitimi
• Deniz Terminalleri Kapsamında Uluslararası Sözleşmeler / Kodlar / Standartlar Eğitimi
• Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı Bilgilendirme ve Uygulama
• Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC) Bilgilendirme Eğitimi
• IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslarararası Kod) 
   Genel Farkındalık Eğitim Semineri
• IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslarararası Kod) 
   Göreve Yönelik Eğitim Semineri
• IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslarararası Kod) 
   Yenileme Eğitim Semineri
• ADR Kapsamında Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı Genel Farkındalık Eğitimi
• Karayollarında Yükleme Güvenliği Eğitimi
• ADR - Karayolu - Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi
• IMDG Kod - Denizyolu - Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
   (TMGD)  Eğitimi
• RID-Demiryolu - Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)  Eğitimi
• Sınıf 1 (ADR/IMDG Kod/RID) Patlayıcı Maddelerin Taşınması Hakkında 
   Bilgilendirme Eğitimi
• Sınıf 7 (ADR/IMDG Kod/RID) Radyoaktif Maddelerin Taşınması Hakkında 
   Bilgilendirme Eğitimi
• Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği: Güvenli İstifleme ve Bağlama Hesapları  
   Eğitimi
• Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (CTU Kod) Eğitimi
• CTU Kod Kapsamında Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi        
   Eğitimi
• Draft Sörveyi Hesabı Bilgilendirme Eğitimi
• Dökme Yükten Numune Alma ve Hazırlama Eğitimi
• Nakliyat ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi
• Gemilerde Malzeme ve Ekipmanların Bağlanması ve Emniyete Alınması Farkındalık    
   Eğitimi
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İÇİNDEKİLER - IV
KURUMSAL VE BİREYSEL GELİŞİM KAPSAMINDA EĞİTİMLER

• Bilgi Teknolojileri Yönetimi ve Denetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Güvenlik Organizasyonu ve Personel Güvenliği
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma – Etkili Yönetim ve Liderlik
• İstatistiksel Proses Kontrol
• Yalın Yönetim Sistemleri Bilgilendirme
• Temel Yönetim Teknikleri
• Üretim Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Teknoloji Yönetimi ve Ürün Geliştirme
• Stratejik Planlama
• Problem Çözme Teknikleri
• Toplam Kalite Yönetimi
• MSA (Ölçüm Sistemi Analizi)
• FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi
• İnovatif Hizmet Geliştirme
• İnovatif Proje Fikri Üretme Ve Değerlendirme
• İnovasyon Projeleri İçin Proje Yönetimi
• İnovasyon Yönetimi
• İnovasyon Ve Yeni Fikirler Üretme
• Etkili İletişim
• Beden Dili, İletişim, Protokol ve Görgü Kuralları
• Takım Çalışması ve Liderlik
• Eğitici Eğitimi
• Etkili İletişim Ve Motivasyon Teknikleri
• Zaman Yönetimi
• Etkili Takım Çalışması
• Beden Dili Ve Kişisel İmaj
• Çatışma Yönetimi
• Ekip Yönetimi
• İkna Sanatı
• Farklı Kişilik Türleri Ve İnsanları Tanıma Sanatı
• Kurumsal Kültür Bilinci
• Müşteri Memnuniyeti
• Stres Yönetimi
• Sunum Teknikleri
• Toplantı Yönetimi
• Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
• Sıra Dışı Düşünme Becerileri
• Müzakere Teknikleri
•Hedef Belirleme Ve Sonuç Alma
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İÇİNDEKİLER - IV
KURUMSAL VE BİREYSEL GELİŞİM KAPSAMINDA EĞİTİMLER

• Akıllı Hafıza Teknikleri
• Düşünce Haritaları Tekniği
• Profesyonel Koçluk Eğitimi
• Yönetim Danışmanlığı
• İletişim Sihirbazlığı
• 6 Şapka Düşünme Tekniği
• Duygusal Zeka
• Kritik Düşünme Becerileri
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YÖNETİM SİSTEMLERİ
KAPSAMINDA EĞİTİMLER



ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE01

Hedefi:
- ISO 9001:2015 standardının gereklerini standardın tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak, 
- Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini 
sağlamak, 
- Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği: 
- Kalite ve Yönetim Sistemi olgusunun gelişimi, 
- Başarılı bir kalite yolculuğunun anahtarı
- Kalitenin dört temel prensibi
- ISO 9000 nedir?
- ISO 9000’ in Faydaları
- ISO 9000 Serisi Standartlar
- Kalite Terimleri, 
- Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları
- ISO 9001:2015 Standardına Giriş, 
- ISO 9001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması, 

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak bir kalite yönetim 
sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe 
yöneticilerle, alt kademe çalışanlar

Süre: 2 Gün
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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi
Kodu: TLE02

Hedefi:
- ISO 9001:2015 standardında doküman ve kayıt şartlarını tanımak,
- Kalite Yönetim Sistemi bünyesinde etkili bir dokümantasyon sistemi oluşturabilmek için 
gerekli kuralları ve yöntemleri irdelemek. 

Katılımcılar: Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemi’nin dokümanlarının hazırlanması ile ilgili 
çalışmaları yürütecek veya sürdürecek olan tüm yöneticiler ve çalışanlar

Ön Koşul: Daha önce ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılmış olmak

Süre: 1 Gün

İçeriği: 
- ISO 9000 nedir?
- ISO 9000’in Faydaları
- Kalite Terimleri
- ISO 9001:2015 Standardındaki dokümantasyonla ilgili ifadeler
- 7.5 Dokümante edilmiş bilgi maddesinin açıklanması, 
- Süreçlerin belirlenmesi, 
- Kalite El Kitabı, 
- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, 
- Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları, 
- Prosedürler, 
- Talimatlar, 
- Kalite Planları Hazırlanması
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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş İçi 
Kalite Denetçisi Eğitimi
Kodu: TLE03

Hedefi:
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır. 

İçeriği: 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve 
uzmanlar.

Ön Koşul: Daha önce ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılmış olmak

Süre: 2 Gün
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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme 
ve Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi
Kodu: TLE164

Hedefi:
- ISO 9001:2015 standardının gereklerini standardın tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak, 
- Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini 
sağlamak, 
- Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır. 

İçeriği: 
- Kalite ve Yönetim Sistemi olgusunun gelişimi, 
- Kalitenin dört temel prensibi
- ISO 9000 nedir ve faydaları
- ISO 9000 Serisi Standartlar
- Kalite Terimleri, 
- Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları
- ISO 9001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması, 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak kalite yönetim 
sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek ve  bu kapsamda Kuruluş 
İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar.

Ön Koşul: Yok

Süre: 3 Gün
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Hedefi:
- ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin
  belirlenmesi ve sistematik olarak  yönetilmesine  ilişkin şartlar üzerinde durmak, 
-  Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda
   bilgi vermek.

İçeriği: 
- ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Süreç Yaklaşımı, 
- PUKÖ Döngüsü,
- Süreçler  arası etkileşimlerin belirlenmesi,
- Süreçlerin şematik gösterimi,
- Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir sürece ait risk ve fırsatların belirlenmesi,
- Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi,
- Süreçlerin  istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının  değerlendirilmesi,
- Uygulamalar

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak kalite yönetim 
sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek ve  bu kapsamda Kuruluş 
İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar.

Ön Koşul: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi almış olmak.

Süre: 1 Gün

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında  Risk 
Tabanlı Süreç Yönetimi Eğitimi
Kodu: TLE199
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Kuruluş İçi Denetçiler İçin Tazeleme ve Deneyim Paylaşımı Eğitimi
Kodu: TLE61

Hedefi:
- İç denetimlerin planlanması ve denetimlere hazırlanılması; 
- İç denetimlerin gerçekleştirilmesi; 
- Denetim sonuçlarının raporlanması; 
- Bulguların takip edilmesi; 
- Tetkik süreci içinde sıkça yaşanan sorunlara ve yapılan hatalara karşı çözüm örneklerini 
sunmak. 

İçeriği: 
- Denetim tanımı, tipleri, özellikleri;
- Denetçi özellikleri;
- Denetim süreci; 
- Denetime hazırlık ve planlama; 
- Denetim ve raporlama; 
- Düzeltici faaliyet ve takip sistemi;
- Dış denetimlerde en fazla görülen uygunsuzluklar
- Dış denetçi gözü ile İç tetkikçi sürecinde yaşanılan sorunlar, yapılan hatalar(Planlamada, 
raporlamada, uygunsuzluk yazmada raporlamada takipte, veri analizinde)

Katılımcılar: Mevcut denetçilik yeteneklerini geliştirmek isteyen, 19011 standardı 
gerekliliklerine göre performansı yüksek denetim yapmak ve raporlamak isteyen sistem 
denetimleri yapan iç tetkikçiler

Süre: 2 Gün
 

Ön Koşul: Eğitime katılmak için en az ISO 9001:2015 Standardı konusunda eğitim almış 
olmak ve/veya bu konuda standardı doğru yorumlayacak şekilde bilgili olmak ve kuruluş 
içinde kalite tetkikçisi olmak gerekmektedir
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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi
Kodu: TLE188

Ön Koşul: Katılımcıların ISO 9001:2008 KYS Standardı hakkında bilgilerinin olması önerilir.

Süre: 1 Gün
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Hedefi:
ISO 9001:2015 iş dünyasındaki son yönelimleri ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
oluşturulmuş ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 14001, ISO 27001) 
uyumlu hale gelmiştir.
Standardın 2015 revizyonunda risk tabanlı düşünme ile proses yaklaşımı birleştirilerek, 
kuruluşun tüm seviyelerinde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü 
kullanılması sağlanmıştır.
ISO 9001 kalite yönetim sisteminin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre 
olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapı-High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, 
yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

İçeriği: 
 - ISO 9001 standardında yapılan temel değişiklikler
 - Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri
 - Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı
 - Risk tabanlı düşünmenin önemi ve uygulaması
 - ISO 9001 2008’den ISO 9001:2015’e geçiş planlaması 

Katılımcılar: ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlar ve ISO 9001 belgelendirmesi için sistem 
kuran kuruluşların kalite yönetim sistemi yöneticileri/sorumluları, kalite yönetim sistemi 
denetçileri, İş sağlığı ve güvenliği, çevre yöneticileri / sorumluları



Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
Kodu: TLE17

Hedefi: Süreç yönetimi yaklaşımı ile iş süreçlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, 
performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesi, kurumun stratejik hedefleri ile süreçlerin 
paralelliğinin sağlanması konularında katılımcıları bilgilendirmek.

İçeriği: - Süreç tanımı
- Süreç bileşenleri
- Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim 
- Süreç mimarisi
- Süreç analizi 
- Kritik süreçlerin belirlenmesi 
- Ölçme kavramı
- Süreç kritik parametreleri ve ölçütleri
- Süreç tasarımı 
- Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi 
- İzleme

Katılımcılar: Her seviyede yöneticiler, takım veya proje grubu üyeleri, takım çalışması 
ilkelerinin bütün bir bölümde veya kuruluşta paylaşılması hedefiyle ilgili tüm çalışanlar

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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Hedefi: 
- Standardın, müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine 
nasıl yardımcı olacağını öğrenmek 
- Şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin önemini irdelemek, 
- Şikayet Yönetimi Sistemi kurmak için temel gereklilikleri ve süreçleri kavramak 
- Şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin değeri ve yararları hakkında bilgi edinmek 

İçeriği: 
- Standarda genel bakış, Standardın amacı ve kapsamı 
- Standart terminolojisi, tanımlar 
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilişkisi 
- Müşteri ilişkileri yönetiminin yararları 
- Açık ölçüm hedeflerine sahip olmanın önemi 
- Sorumluluklar 
- Müşteri şikâyetleri yönetim süreci 
- Şikâyetlerin sınıflandırılması ve analizi 
- İç denetimler, yönetimin gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirme 

Katılımcılar: ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardını öğrenmek ve 
bu Yönetim Sistemini uygulayarak kuruluşları için yarar sağlamak isteyen herkese açıktır. 

Süre: 1 Gün
 

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimi
Kodu: TLE78 
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ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Geçiş Eğitimi
Kodu: TLE266

Hedefi: 
 ISO  45001:2018,  önceden  kullanılan  OHSAS  18001:2007  standardından  farklı 
olarak  iş  sağlığı  ve  güvenliği  (İSG)  alanında  son  yönelimleri  ve  ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde ISO standartları  kapsamında oluşturulmuş ve diğer yönetim 
sistem standartları ile ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) uyumlu hale getirilmiştir.
 ISO  45001  standardında  risk  tabanlı  düşünme  ile  proses  yaklaşımının 
birleştirilmesiyle, kuruluşun tüm seviyelerinde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al 
(PUKÖ)  döngüsü  kullanılması  sağlanmıştır.  ISO  45001  İSG  yönetim  sisteminin 
diğer  yönetim  sistemi  standartları  ile  entegre  olabilmesi  için  “Yüksek  Seviye 
Yapı-High  Level  Structure”  üzerine  kurulmuş  olup,  yönetiminin  kolaylaştırılması 
hedeflenmiştir.

İçeriği: 
- ISO 45001:2018 standardında yapılan temel değişiklikler 
- Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri
- Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı
- Risk tabanlı düşünmenin önemi ve uygulaması
- OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e geçiş planlaması 

Katılımcılar: OHSAS 18001:2007 belgelendirmesinden ISO 45001:2018 
belgelendirmesine geçiş yapmak isteyen kuruluşların yönetim sistemi 
yöneticileri/sorumluları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetçileri, önceden 
OHSAS 18001:2007 eğitimlerine katılmış olanlar.

Ön Koşul: Önceden OHSAS 18001:2007 kapsamında  eğitimler almış olmak, OHSAS 
18001:20017 kapsamında uygulamalar içinde yer almak.
Süre: 1 Gün



Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar ile kalite, çevre ve 
iş güvenliği sorumluları

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün

 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE267

Hedefi: ISO 45001:2018 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen 
kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak ve sistem kurma konusunda yol 
gösterici olmak.

İçeriği: 
- İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
- ISO 45001 maddelerini tek tek açıklama (örneklerle)      
- Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)
- Dokümantasyon (örneklerle)
- 9001 ve 14001 ile ilişkilendirme 
- Acil durum planları
- Mevzuat (yeni yönetmelikler dahil)
- Önerilen yayınlar
- Soru-cevap uygulaması
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Süre: 2 Gün

 

ISO 45001:2018  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Kuruluş İçi Denetçisi Eğitimi
Kodu: TLE268

Hedefi: Katılımcıları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
standardına göre oluşturulmuş yönetim sistemlerinin etkinliğini, yeterliliğini ve 
sürekliliğini denetleyebilmek için yetiştirmek. 

İçeriği: 
- İSG kavramı, ISO 45001 ile ilgili kavramlar, 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi; Standardın şartları, 
- Tehlikelerin tespiti, risk analizi, 
- Yapı ve sorumluluklar, İSG Yönetim Programı, 
- Denetim hazırlığı; Planlama ve ön çalışma
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Firmasında işletilmekte olan ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi
 sistemini denetlemek isteyen üst ve orta seviye yöneticiler, mühendisler, iş yeri 
hekimleri, İSG Yönetim Temsilcileri

Ön Koşul: Daha önce ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi temel 
eğitimine ya da Geçiş Eğitimine katılmış olmak
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İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Kodu: TLE11

Hedefi: Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını öğrenmek isteyen kişilere temel bilgilere 
vermek; işyerlerinde gerekli yasal alt yapıyı oluşturmak isteyen kişilere ne yapmaları 
gerektiği konusunda yol gösterici olmak

İçeriği: 
- Temel kavramlar ve tanımlar 
- Yasalar (iş kanunu, sosyal sigortalar kanunu vs)
- Yönetmelikler (yeni yayınlanan yönetmeliklerin açıklanması)
- İşverenlerin yükümlülükleri (iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili)
- İşçilerin hak ve sorumlulukları (iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili)
- Yeni mevzuatın getirdikleri (önemli şartlar)
- Soru-cevap uygulaması

Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar ile kalite, çevre ve 
iş güvenliği sorumluları

Ön Koşul: Yok

Süre: 1 Gün
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ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE13

Hedefi: 
- Çevre yönetim sistemlerinin tarihçesi, çevre bilincini genişletmeye yönelik dünyadaki eko 
sisteminin durumu ile ilgili bilgileri iletmek, 
- Katılımcıların, ISO 14001:2015 standardının gereklerini doğru ve çok yönlü olarak 
yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

İçeriği: 
- Çevre yönetim sistemlerinin tarihçesi, 
- Çevre bilincini genişletmeye yönelik dünyadaki eko sisteminin durumu, 
- ISO 14000 Standartlar serisi ve gelişimi, 
- ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması, 
- Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları

Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemini yeni kuracak ve ilk kez ISO 14001:2015 sürümü 
ile başlayacak kişiler, Çevre yönetim temsilcileri, iç denetçi adayları, şirketlerde Çevre 
Yönetim Sistemini kurarak hayata geçirecek ekip üyeleri (farklı bölümlerden katılım)
Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi
Kodu: TLE14

Hedefi: 
- ISO 14001:2015 standardının doküman ve kayıt şartlarını tanımak, 
- Çevre Yönetim Sistemi bünyesinde etkili bir dokümantasyon sistemi oluşturabilmek için 
gerekli kuralları ve yöntemleri irdelemek

Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemini yeni kuracak ve ilk kez 14001:2015 sürümü ile 
başlayacak kişiler, Çevre yönetim temsilcileri, iç denetçi adayları, şirketlerde Çevre 
Yönetim Sistemini kurarak hayata geçirecek ekip üyeleri (farklı bölümlerden katılım)

Ön Koşul: ISO 14001:2015 standart temel eğitimine katılmış olmak

Süre: 1 Gün

İçeriği: 
- ISO 14001 Dokümantasyon gereksinimleri, 
- ISO 14001:2015 standardının maddelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak 
dokümantasyon yapısı, 
- Çevre Mevzuatı ve diğer şartlar (örneğin müşteri özel istekleri, yasaklı/kısıtlı malzemeler, 
malzeme güvenlik bilgi formları), 
- ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 ile bütünleşik ( entegre) yapılanma özellikleri 
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ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  
Kuruluş İçi Çevre Denetçisi Eğitimi
Kodu: TLE15

Hedefi: 
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak, 
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek, 
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır

İçeriği: 
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri, 
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları, 
- Denetçi özellikleri, 
- Denetim teknikleri, 
- Denetim planlanması ve yönetimi, 
- Soru listelerinin hazırlanması, 
- Denetimin gerçekleştirilmesi, 
- Denetimin raporlanması, 
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, 
- Örnek uygulamalı çalışmalar, 
- Denetçi yeterlilik sınavı.

Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemi temsilcileri, Çevre Yönetim Sistemi iç denetçi adayları

Ön Koşul: ISO 14001:2015 standart temel eğitimine katılmış olmak

Süre: 2 Gün
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ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  
Revizyon Geçiş Eğitimi Eğitimi
Kodu: TLE189

Hedefi: 
ISO 14001 standardının revizyonu, popülerlik, mevcut ekolojik, politik ve sosyal gelişmeler 
doğrultusunda, standart revize ve güncelleme komitesinin sürekli çabalarının bir 
sonucudur. ISO 14001:2015 çevre ve ekolojik düzen korunması açısından son yönelimleri, 
ihtiyaçları karşılayacak ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 9001) uyumlu 
hale gelecek şekilde hazırlanmıştır.
ISO 14001, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve bertaraf 
etme yöntemlerini yaşam döngüsü yaklaşımını kullanarak kontrol eder ve etkiler, bu 
sayede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için sistematik bir yaklaşım sağlar. 
Standart, dış kaynaklı süreçlerin kontrolünü, kullanıcılarına tanıtır. Stratejik planlama, risk 
ve fırsatların belirlenmesi, tedarikçi ve yüklenici iletişimi, ürün ve hizmetlerin tasarımı, 
kullanım sırasındaki ve kullanım ömrü sonunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin 
iyileştirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili gereksinimleri kapsamaktadır.
ISO 14001 çevre yönetim sisteminin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre 
olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapı-High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, 
yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

İçeriği: 
- ISO 14001 standardında yapılan temel değişiklikler
- Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri
- Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı
- Standardın yeni gereklerinin sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirilmesi 
- ISO 14001:2004’den ISO 14001:2015’e geçiş planlaması 

Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemi temsilcileri/sorumluları, Çevre Yönetim Sistemi iç 
denetçileri

Ön Koşul: ISO 14001:2004 standardı hakkında bilgisi olmak ve uygulamaları içinde yer 
almış olmak.

Süre: 1 Gün
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ISO 14001:2015 Kapsamında Çevre Etki Analizi Eğitimi
Kodu: TLE70

Hedefi: 
Katılımcıların ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasında 
önemi büyük olan çevre boyutu belirleme ve çevre etki değerlendirme analizleri ile 
ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek kendi firma faaliyetlerine 
göre grup çalışması yapılarak bu analizleri yapabilmelerinin sağlanmasına yönelik 
bilgilendirmek.

İçeriği: 
- Çevre etki analizi ile ilgili tanımlar
- Çevre boyutları ve etkileri nelerdir?
- Çevre Boyut analizi ve çevre etkilerinin değerlendirilmesi yöntemleri
- Firma çevre boyutlarının uygulamalı olarak belirlenmesi
- Genel değerlendirme, soruların cevaplanması ve örnek dokümanların sunulması

Katılımcılar: Yönetici, uzman, mühendisler, çevre yönetim sistemi kurulması 
çalışmalarında yer alan sistem kurucuları

Ön Koşul: Eğitim kapsamında ele alınacak konuları yorumlamak ve uygulayabilme teknik 
bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

Süre: 1 Gün
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Ön Koşul: Entegre Yönetim Sistemi ilgili standartlarından en az biri ile ilgili Bilgilendirme/
Temel Eğitimi almış olmak

Süre: 2-3 Gün 

Entegre Yönetim Sistemi ( ISO 9001+ ISO 14001+ ISO 45001) 
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE40

Hedefi: 
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının genel tanıtımını yapmak,
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 entegre yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve 
iyileştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak, 
- Süreç Yönetimi ve iyileştirilmesi ile ilgili bilgileri iletmek, 
- Katılımcıların standart gereklerini ilgili sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini 
sağlamak.

İçeriği: 
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları hakkında ön bilgilendirme- 
ISO 9001 Standardının maddelerinin açıklanması, 
- ISO 14001 standardının maddelerinin açıklanması, 
- İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
- ISO 45001 standardının maddelerinin açıklanması, 
- Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı) 
- Dokümantasyon (örneklerle) 
- ISO 9001- ISO 14001 ve ISO 45001 ilişkilendirme (entegrasyon) 
- Acil durum planları
- Mevzuat (yeni yönetmelikler dâhil) 
- Önerilen yayınlar

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sitemlerini 
bütünleşik (entegre) olarak kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm 
üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar
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İçeriği: 
- İlgili standartlarda dokümantasyonla ilgili ifadeler, tanımlar
- İlgili standartlarda dokümantasyon şartlarının açıklanması
- Süreçlerin ele alınması
- Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Kalite El Kitabı, 
- Organizasyon şeması ve görev tanımları,
- Prosedürler
- Talimatlar

Süre: 1-2 Gün
 

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001+ ISO 14001+ ISO 45001) 
Dokümantasyon Eğitimi
Kodu: TLE168

Hedefi: 
- İlgili standartların (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001) doküman ve kayıt şartlarını 
tanımak
- Entegre Yönetim Sistemi bünyesinde etkili bir dokümantasyon sistemi oluşturabilmek 
için gerekli kuralları ve yöntemleri irdelemek

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sitemlerini 
bütünleşik (entegre) olarak kurulması sürecinde dokümantasyon faaliyetleri içinde yer 
alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar

Ön Koşul: Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001) Bilgilendirme/
Temel Eğitimi almış olmak katılmış olmak
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İçeriği: 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Süre: 2 - 3 Gün 

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001+ ISO 14001+ ISO 45001) İç 
Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE66

Hedefi: 
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin entegrasyonu ile oluşturulan 
entegre yönetim sisteminde, iç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları çerçevesinde 
oluşturulmuş bütünleşik (entegre) yönetim sisteminde Kuruluş İçi Denetimi yapmaktan 
sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.

Ön Koşul: Katılımcıların, Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ) 
Bilgilendirme/Temel Eğitimi almış olmaları gerekir.
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE16

Hedefi: Eğitimin amacı; çağımızda üzerinde durulması ve yönetilmesi gereken bir konu 
olan bilgi güvenliği hakkında temel bilgileri sunmak, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi standardı kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemini kurabilecek ve uygulayacak 
şekilde katılımcıları temel bilgilerle donatmak, bilgi güvenliğine yönelik altyapıyı 
hazırlamak için gerekenleri belirlemektir

İçeriği: 
- Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi 
- Standartların gelişimi
- Mevcut uygulamadaki standartlar ve ISO/IEC 27001
- Standart maddeleri
• Giriş
• Kapsam
• Terimler ve tarifler
• Bilgi Güvenliği yönetim sistemi
• Yönetim sorumluluğu
• BGYS’nin yönetim tarafından gözden geçirilmesi
• BGYS İyileştirme
- Ek-A Kontrol amaçları ve kontroller

Katılımcılar: İlgili standart uyarınca bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen 
kuruluşların çalışanları.

Ön Koşul: Eğitimle ilgili standardın ele alındığı konu teknik nitelikte olduğu için, 
katılımcıların teknik ağırlıklı ön lisans veya lisans mezunu olmaları önem taşımaktadır. 

Süre: 2 Gün
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
İç Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE137

Hedefi: 
- ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği YS’nde iç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği: 
- Standart hakkında genel bilgilendirme
- Standardın iç denetim süreçleriyle ilgili maddelerinin ele alınması
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- İç denetimin duyurulması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi ve formunun doldurulması
- Örnek uygulamalı çalışmalar 
 . Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı ve raporlanması
 . İç denetim uygunsuzluklarının kapatılmasının kontrolü süreci
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluş içinde kurulu Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde iç denetçi olarak 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar.

Ön Koşul: Önceden ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)  Bilgilendirme 
Eğitimi’ni almış olmak

Süre: 2 Gün
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE81

Hedefi: 
- Enerji yönetim sisteminin faydalarının anlaşılması, 
- Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
- Enerji yönetim sistemi standardı maddelerinin anlaşılması,
- EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;
- Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

İçeriği: 
- Standardın gelişimi ve genel giriş
- Standarttaki temel kavramlar ve tanımlar
- Standart maddelerinin açıklanması
- Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek; 
- ISO 50001 EnYS’ ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
- Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini 
kurabilmek.
- Enerji yönetim sisteminin denetimi, raporlanması ve takibini yapmak.

Katılımcılar: Standart hakkında bilgi sahip olmak isteyen herkes, İşletmelerde enerji 
yönetim sistemi oluşturacak, yürütecek, geliştirecek teknik personel ve sorumlular.

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) İç Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE123

Hedefi: 
- ISO 50001 standardı kapsamında iç denetim süreçlerini ele almak,
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama 
ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği: 
- Standart hakkında genel bilgilendirme
- Standardın iç denetim süreçleriyle ilgili maddelerinin ele alınması
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- İç denetimin duyurulması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi ve formunun doldurulması
- Örnek uygulamalı çalışmalar 
 . Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı ve raporlanması
 . İç denetim uygunsuzluklarının kapatılmasının kontrolü süreci
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluş içinde kurulu Enerji Yönetim Sisteminde iç denetçi olarak 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar

Ön Koşul: Önceden ISO 50001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)  Bilgilendirme 
Eğitimi’ni almış olmak.

Süre: 2 Gün
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ISO 31000 Risk Yönetimi Bilgilendirme Eğitimi 
Kodu: TLE178

Hedefi: 
- Risk Yönetimi Standardı temel kavramlarının anlaşılması
- Risk tanımlama, analiz, risk değerlendirme, risk yönetimi maddeleri gibi standart 
maddelerinin yorumlanması
- Kuruluşta bir risk yönetimi kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması

İçeriği: 
- Risk tanımı 
- Risk çeşitleri (Finansal riskler, çevresel riskler, toplumsal riskler, operasyonel riskler 
stratejik riskler, vb.) 
- Risk yönetimi politikası 
- Risk yönetimi süreci 
- Kapsam oluşturma 
- Risk değerlendirme (risk tanımlama, risk analizi, risk değerlendirme)
- Risk değerlendirme matrisinin oluşturulması
- Risklerin izlenmesi ve mücadele yöntemleri
- Risk muamelesi 
- Artık risk 
- Risk metrikleri 
- Risk değerlendirme teknikleri (HAZOP, SWIFT, LOPA, FMEA vs.) 

Katılımcılar: Risk yönetim sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini 
uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, 
risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri ve uzmanları

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kodu: TLE179

Hedefi: 
- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) standardı genel kavramlarının anlaşılması,
- Kapsam ve politika oluşturulmasının, 
- İş etki analizlerini hazırlama ve standardın diğer maddelerinin yorumlanması
- Sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması

İçeriği: 
- Risk tanımı 
- Sürekliliği temel kavramlar ve tanımlar 
- İSYS kapsamı 
- İSYS politikası 
- İş etki analizi 
- İş sürekliliği stratejisi 
- Performans değerlendirme 
- İyileştirme 
- Pratik çalışmalar 

Katılımcılar: İş sürekliliği yönetim sistemi kurmayı planlayan kuruluşların üst yöneticileri, 
risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri ve uzmanları

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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EN 12798:2007-Taşıma Kalite Yönetim Sistemi - Karayolu, 
Demiryolu ve Yurt İçi Deniz Taşımacılığı - Tehlikeli Madde 
Taşınmasında Güvenlik Bakımından ISO 9001’i Tamamlamak için 
Kalite Yönetim Sistemi Şartları Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE180

Hedefi:
- EN 12798:2007 standardını tanıtmak,
- Katılımcıların ISO 9001 standart gereklerini taşımacılık sektörü ve uygulama için 
yorumlayabilmelerini sağlamak, 
- Standardın gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla 
ilişkilendirmek,
- Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği: 
- Kalite ve Yönetim Sistemi olgusunun gelişimi, 
- Başarılı bir kalite yolculuğunun anahtarı
- Kalite Terimleri, 
- EN 12798:2007 Standardının maddelerinin açıklanması, 
- Tehlikeli madde taşımacılığı konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat
- ADR kapsamında yönetim sistemi gereklilikleri

Katılımcılar: Taşımacılık firmalarının ISO 9001:2008 Standardına uygun olarak bir kalite 
yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olan tüm üst ve orta 
kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanları

Ön Koşul: Daha önce ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılmış olmak 

Süre: 1 Gün
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ISO 30000:2009 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE57

Hedefi: Dünyadaki ve Türkiye’deki gemi geri dönüşüm etkinlikleri ve bu etkinlikleri 
kapsayan yasal düzenlenmeler konusunda bilgilendirmek. Endüstri ile uluslararası 
kuruluşlarla yakın çalışma ilişkisi içinde geliştirilmiş olan ISO 30000:2009 Gemi Geri 
Dönüşüm Yönetim Sistemi’ni ayrıntılarıyla tanıtmak, Bu kapsamdaki diğer standartlar 
hakkında genel bilgi sunmak. 

İçeriği: 
- Dünyada gemi geri dönüşüm endüstrisine bakış;
 . Pazarın güncel durumu
 . Uluslararası ve bazı ulusal yasal düzenlemeler
 . Gemi geri dönüşüm yöntem ve teknolojiler
-  Gemi geri dönüşümünde stratejik bir araç olarak ISO yaklaşımı
-  Güvenli ve çevreye duyarlı gemi geri dönüşümü yönetim sistemi: ISO 30000: 2009, 
tanımlar
- Gemi geri dönüşüm yönetim sistemi şartları 
- Gemi geri dönüşümü politikası
- Planlama 
- Uygulama ve işletim 
- Kontroller
- Yönetimin gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirme
- ISO 30000 ve IMO Konvansiyonu karşılaştırması

Katılımcılar: Gemi Geri Dönüşüm Endüstrisi, Tersaneler, Gemi İşletme Şirketleri, 
Denizcilikle ilgili eğitim ve araştırma kurumları, Deniz Ticareti, Çalışma Yaşamı ve Çevre 
ile ilgili Bakanlıklar, Liman otoritesi, Donanma, vb. kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, 
mühendisler, gemi sahipleri. 

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının 
Yeterliliği için Genel Şartlar Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE23

Hedefi:
EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 
Standardına uygun olarak laboratuar yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlarda, 
sistemin kurulması ve yürütülmesi için yapılması gerekenleri, standardın şartları eşliğinde 
örneklerle aktarmaktır.

İçeriği: 
- Kalite yönetim sistemleri ve laboratuarlarda ISO 17025 Standardının yeri, önemi
- Laboratuar akreditasyonu ve belgelendirme
- ISO 17025 maddelerinin örneklerle açıklanması
- Deney metotlarının doğrulanması ve geçerli kılınması
- Dokümantasyon (örneklerle)
- Önerilen kaynaklar
- Soru-cevap uygulaması

Katılımcılar: Kuruluşlarında EN ISO/IEC 17025 sistemini kurmak, uygulamak ve 
geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe 
çalışanlar. 
Ön Koşul: Katılımcıların EN ISO/IEC 17025 Standardını yorumlayabilecek ve uygulayacak 
düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmaları beklenir..

Süre: 2 Gün
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EN ISO/IEC 17025  17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının 
Yeterliliği için Genel Şartlar İç Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE77

Hedefi:
EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 
standardı temelinde iç denetimin aşamalarını tanıtmak, katılımcıların etkili denetim 
gerçekleştirmek için önemli etkenleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla 
yorumlayabilmelerini sağlamak, etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim 
odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek, eğitim konusunda katılımcıların kendilerini 
geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak

İçeriği: 
- EN ISO/IEC 17025 Standardının şartları hakkında özet bilgilendirme
- İç denetimin nedenleri
- Temel tanımlar ve prensipleri
- Denetçilerin özellikleri
- EN ISO/IEC 17025 denetim aşamaları
- Denetim sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve uygulamalar
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında EN ISO/IEC 17025 Yönetim Sistemini kurmak, uygulamak 
ve geliştirmekten sorumlu olabilecek, Yönetim Sistemi kapsamında iç denetimlerde 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar 

Ön Koşul: Katılımcıların, EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının 
Yeterliliği için Genel Şartlar Bilgilendirme Eğitimi’ne katılmış olmaları gerekir.

Süre: 2 Gün
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Süre: 2 Gün

 

IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri 
Otomotiv Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE25

Hedefi:
Otomotiv üretimi ve ilgili servis parçaları faaliyetleri yerine getiren kuruluşlarda ISO 
9001:2015’in uygulanması ile ilgili özel şartları içeren standardın yorumlanabilmesi ve 
uygulanmasına yönelik bilgilendirmek.

İçeriği: 
- Standardın gelişimi ve genel yapısı
- Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
- Standart maddelerinin açıklanması
- Hataların önlenmesi ve tedarik zincirindeki değişkenliklerin ve atıkların azaltılmasını 
vurgulayan, sürekli iyileşmeyi sağlayan kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için 
yöntemlerin tariflenmesi
- IATF 16949 sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının belirlenmesi

Ön Koşul: ISO 9001:2015 standardı hakkında bilgi sahibi olmak

Katılımcılar: Kuruluşlarında IATF 16949 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten 
sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar. 
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İçeriği: 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı 
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi 
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Süre: 3 Gün
 

IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri Otomotiv 
İç Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE28

Hedefi:
IATF 16949 standardı kapsamına uygun olarak kuruluş içerisinde oluşturulmuş 
yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan iç 
denetimlere ait aşamaları açıklamak, bilgilendirmek

Katılımcılar: Kuruluşlarında IATF 16949 yönetim sistemi iç denetimlerinde 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar

Ön Koşul: Katılımcıların önceden IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemleri- Otomotiv-
Bilgilendirme eğitimine katılmış olmaları gereklidir.
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SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE113

Hedefi:
Kurumsal toplumsal sorumluluk ve sosyal sözleşmeler hakkında genel bir bilgi vermek ve 
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının gerekliliklerini örneklerle incelemektir.

İçeriği: 
- Çalışanların hakları
- Kurumsal toplumsal sorumluluk
- Sosyal sözleşmeler
- SA 8000 Standardı kapsamı ve tanımlar özellikleri
- SA 8000 Standardı maddelerinin yorumlanması
- Performans gereklilikleri
- Yönetim sistemi gereklilikleri

Katılımcılar: Sosyal sorumluluk ve SA 8000 Standardı konularında bilgi sahibi olmak 
isteyen kuruluşların (yerel yönetimler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hizmet sektöründe 
yer alan kuruluşlar, toplumu etkileyen ve etkileme potansiyeli olan kuruluşlar, vb.) 
yönetici ve çalışanları, sosyal sorumluluk projelerinde görev alanlar, satın alma ve tedarik 
zincirinde görev alanlar.

Süre: 2 Gün
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SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
Kodu: TLE114

Hedefi:
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı kapsamına uygun olarak kuruluş 
içerisinde oluşturulmuş yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini 
belirlemek amacıyla yapılan iç denetimlere ait aşamaları açıklamak, bilgilendirmek.

İçeriği: 
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı 
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi 
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi iç denetimlerinde 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar

Ön Koşul: Katılımcıların, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Bilgilendirme 
Eğitimi’ne katılmış olmaları gerekir.

Süre: 2 Gün
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Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten 
sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar. 

Ön Koşul: Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat 
fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları 
veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir.

Süre: 2 Gün

 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE05

Hedefi:
ISO 22000 Standardının tanıtmak, HACCP prensipleri hakkında genel bilgi vermek, 
gıda güvenliği yönetim sistemi kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi, denetimi ve 
izlenmesinden sorumlu kişiler için, ISO 22000:2018 standardı ve uygulamaları konusunda 
bilgi vermek.

İçeriği: 
- ISO 22000 Standartlar Serisi
- ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması 
- ISO 22000’in HACCP ve ISO 9001:2015 ile ilişkisi
- ISO 9001:2015 ile ISO 22000 Standardının Temel Farklılıkları
- Terimler ve Tanımlar
- Ön Gereksinim programları hazırlama 
- Operasyonel Ön Gereksinim Programları Hazırlama
- Ön Gereksinim Planının Hazırlanması 
- HACCP Planının Hazırlanması
- Gıda Güvenliği Politikasının oluşturulması
- Temel Prosedürlerin hazırlanmasına yönelik uygulamalar
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Hedefi:
Gıda güvenlik yönetim sistem standardına uygun olarak kuruluş içerisinde oluşturulmuş 
olan gıda güvenliği yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek 
amacıyla yapılan Gıda Güvenlik Yönetim sistemi denetimlerine ait aşamaları açıklamak, 
Kuruluş İçi Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi denetçisi yetiştirmek.

İçeriği: 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı 
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi 
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten 
sorumlu olabilecek, Kuruluş İçi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetimlerinde 
görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar, tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, 
alt kademe çalışanlar.

Ön Koşul: Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat 
fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları 
veya gıda sektöründe deneyim kazanmış ve daha önce ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi eğitimine katılmış olmaları gereklidir. 

Süre: 2 Gün

 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
İç Denetçi Eğitimi 
Kodu: TLE06
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İçeriği: 
- Tehlikelerin belirlenmesi
- Risk Analizi
- Kritik Kontrol Noktaları ve Operasyonel Ön gereksinim Programlarının belirlenmesi
- HACCP Planlarının oluşturulması- Örnek uygulamalı çalışmalar

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde Tehlike 
Belirleme faaliyetine katılacak olan Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve üyeleridir.

Ön Koşul: Yok

Süre: 1 Gün
 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde 
Tehlike Analizi Eğitimi
Kodu: TLE07

Hedefi:
ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standardı madde şartlarından biri olan 
Tehlike Analizlerinin gerçekleştirilmesi için Kritik Kontrol Noktaları ve Operasyonel Ön 
gereksinim Programlarının belirlenmesi için yöntemlerin katılımcılara aktarılması.
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Entegre Yönetim Sistemi (ISO 22000+ISO 9001)  
Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE08

İçeriği: 
- Yönetim Sistemlerinin bütünleştirilmesi
- İlgili standartların genel tanıtımı
- İlgili standartların maddelerinin bütünleşik bir yönetim sistemi oluşturmak için ele 
alınmaları 
- Örnek uygulamalı çalışmalar

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001 ve ISO 22000 yönetim sitemlerini bütünleşik 
olarak kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe 
yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.

Ön Koşul: Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat 
fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları 
veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir.

Süre: 2-3 Gün

 

Hedefi:
ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Standardının kuruluşlarda bütünleşik (entegre) ve yetkin bir biçimde 
uygulanabilmesinin sağlanması için katılımcılara gerekli bilgileri vermek.
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Entegre Yönetim Sistemi (ISO 22000+ISO 9001) 
İç Denetçi Eğitimi 
Kodu: TLE09

İçeriği: 
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların ve bütünleşik yönetim sisteminin tanıtımı 
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi 
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001 ve ISO 22000 standartları çerçevesinde oluşturulmuş 
bütünleşik (entegre) yönetim sisteminde Kuruluş İçi Denetimi yapmaktan sorumlu 
olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.

Ön Koşul: Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat 
fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları 
veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir. Katılımcıların ISO Entegre 
Yönetim sitemi (ISO 9001+ISO 22000) Bilgilendirme eğitimini almış olmaları gerekir.

Süre: 3 Gün

 

Hedefi:
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem 
standartları gerekleri doğrultusunda kuruluş içersinde oluşturulmuş Bütünleşik Yönetim 
Sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan Bütünleşik 
Yönetim Sistemi denetimlerine ait aşamaları açıklamak, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemleri kapsamında Kuruluş İçi Gıda Bütünleşik Yönetim Sistemi denetçisi yetiştirmek.
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ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER
KAPSAMINDA EĞİTİMLER



EN ISO 14731:2006 (önceki EN 719) Kaynak Koordinasyonu 
Görev ve Sorumluluklar Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE18

Hedefi: TS EN ISO 14731:2006 Standardı uyarınca kalite sistemlerinin ihtiyacı olan, 
özel süreç olarak tanımlanan kaynaklı imalatın koordinasyon işlerini yerine getirecek 
personelin bilgilendirilmesidir.

İçeriği: 
- Kaynak için kalite şartları (ISO 3834–1), 
- Kaynak Koordinasyonu tanımları
- Görevler ve Sorumluluklar
- Kaynak Teknik Bilgisinin Tekrarı (Kaynağın; tanımı, yöntemleri parametreleri, birleşim 
çeşitleri, pozisyonları vb.) 
- Kaynak Dokümantasyonu
- Kaynak Sembolleri
- Kaynak Kontrol Yöntemleri
- Kaynak Kusurları Sınıflandırılması
- Kaynak Kabul Kriterleri
- İlgili Standartlar 

Katılımcılar: Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında, Kaynak 
Koordinasyonu yetkinliğine ve sorumluluğuna sahip olması istenen personel

Ön Koşul: Kaynak teknisyen ve teknikerleri, kaynak uzmanları, kaynak denetçileri ve 
şirketlerce kaynak koordinatörü olarak görevlendirilmesi planlanan diğer ilgili personelin 
katılımına açıktır. 

Süre: 2 Gün
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ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite 
Şartları Standart Serisi Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE110

Hedefi: ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı 
uyarınca kalite sistemlerinin ihtiyacı olan, özel süreç olarak tanımlanan kaynaklı imalat 
faaliyetlerini yerine getirecek personelin bilgilendirilmesidir.

İçeriği: 
- ISO 3834 Standard Serisinin  (ISO 3834-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-3, ISO 3834-
5) Genel Kapsamı 
- Uygun Kalite Gereklilikleri Seviyesinin Seçimi 
- ISO 3834’ü tamamlayıcı Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 
- Kaynakçı Personeli Yetkinliği 
- Kontrol ve Test Personeli Yetkinliği 
- Ekipman Gereklilikleri 
- Kaynak ve İlgili Prosesler (Üretim Planı, Kaynak Prosedürleri) 
- Kaynak Sarf Malzemelerinin Kontrolü 
- Esas Metallerin Saklanma Koşulları 
- Kaynak Sonrası Isıl İşlem Gereklilikleri 
- Kaynak Kontrol ve Test Gereklilikleri 
- Kaynak Kontrol ve Test Ekipmanları için Kalibrasyon Gereklilikleri 
- İzlenebilirlik Şartları 
- Kalite Kayıtları Kapsamı 
- ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun 
teyidi için gerekli dokümanlar (IS0 3834-5)
- ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 Uygulamaları için Gerekli Diğer ISO standartları

Katılımcılar: Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında 
görevlendirilecek ve sorumluluk alacak çalışanlar, mühendisler, teknisyenler ve teknikerler. 

Ön Koşul: Mühendisler, kaynak teknisyen ve teknikerleri, kaynak uzmanları, kaynak 
denetçileri ve şirketlerce kaynak kalite gereksinimleri doğrultusunda görevlendirilecek 
diğer ilgili personelin katılımına açıktır.

Süre: 2 Gün
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İşletmede Çalışan Kaynakçılar İçin Kaynakçı Tazeleme Eğitimi
Kodu: TLE40; TLE41; TLE42

Hedefi: - İşletmelerde çalışan kaynakçıların, ergitme kaynağında kaynakçı yeterliliğinin 
sınanması kapsamında belirli standartlar (ISO 9606-1, vb.) göz önünde tutularak, ilgili 
kaynak işlemleri hakkında bilgilerini tazelemek, bu kaynak işlemlerini halen uygulayan 
kaynakçıların var olan bilgilerini pekiştirmek. Eğitimin yaklaşık 1/3 ü teorik, 2/3 ü 
uygulama ağırlıklıdır.

İçeriği: 
İlgili kaynak işlemi (Örtülü elektrot ark kaynağı, MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı) için;
- Kaynakta iş güvenliği, 
- Kaynak makinaları ve devreye alınması, 
Kaynak elektrotları standartları ve seçimi, 
Kaynak parametreleri, seçimi ve parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri, 
Kaynak ağzı standartları, 
Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri, 
Kaynak hataları ve önlenmesi, 
İlgili standarda (ISO 9606-1, vb.) uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak 
ağızlarının açılması, 
Sınava ait örnek kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru), 
Kaynak edilen test parçaları üzerinde- önce dış hataların- parçalar standarda uygun 
kırılarak iç hataların incelenmesi. 

Katılımcılar: İşletmelerde çalışan kaynakçılar

Ön Koşul: Kaynaklı imalat yapan işletmelerde en az bir yıl kaynakçı olarak çalışmış olmak. 

Süre: 2 Gün (sürenin belirlenmesinde katılımcı sayısı ve ekipman imkanı da belirleyicidir)
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Kaynak Hataları ve Değerlendirilmesi Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE173

Hedefi: 
Kaynaklı imalat faaliyetleri uygulayan işyerlerinde, kaynaklı işlemler sırasında 
ve sonrasında karşılaşılan kaynak hatalarının saptanması, ortaya çıkan hataların 
değerlendirilmesi ve kaynak hatalarının oluşmasının önüne geçecek önlemlerin alınması 
hakkında bilgilendirme yapmak.

İçeriği: 
- Kaynak işlemi ve ısı girdisi
- Kaynak hatalarının nedenleri
- Kaynak hatalarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken 
hususlar
- Kaynak hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan standartlar (EN ISO 5817, vb.) ve 
kriterler
- Kaynak hatalarının saptanması şartları
- Kaynak hatalarının saptanmasında kullanılan cihazlar
- Hataların raporlanması ve doğrulanması

Katılımcılar: Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında kaynak 
hatalarının saptanması, değerlendirmesi ve raporlamasında görevlendirilecek ve 
sorumluluk alacak mühendisler, teknisyenler, teknikerler ve ilgili diğer çalışanlar. 

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
teknik bilgi ve tecrübe altyapısına sahip çalışanların katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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Kaynak Planları (WPS) Hazırlanması ve Onaylanması (PQR) Eğitimi
Kodu: TLE174

Hedefi: 
Kaynaklı imalat faaliyetleri uygulayan işyerlerinde; EN, ASME, vb. ilgili standartlar (EN ISO 
15607, EN ISO 15613, TS EN ISO 15614, ASME Section IX, vb.) kapsamında kaynak planları 
hazırlanması (WPS) ve kaynakçıların belgelendirme süreçleri hakkında bilgilendirme 
yapmak, katılımcıların teknik bilgi düzeyini geliştirmek.

İçeriği: 
- Kaynak planları hazırlanması ve onaylanması kapsamındaki standartlar (EN, ASME, vb.) 
hakkında genel bilgilendirme ve kapsamları
- Kaynak Yöntemleri
- Kaynak planlarının hazırlanmasında gereksinimlerin belirlenmesi
- Kaynaklı imalat süreçlerinde kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları
- Kaynak Prosedür Şartnamesi(WPS) ve Kaynak Prosedür Onay Raporu (PQR) 
hazırlanmasında gereksinimlerin belirlenmesi
- Kaynakçı belgelendirme hazırlıkları için gereksinimler ve kaynakçıların yeterlilikleri
- WPS, PQR ve Kaynakçı Belgelendirme için gereken testler ve miktarları
- Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene yöntemleri ve kabul kriterleri hakkında bilgilendirme
- Uygulama örnekleri

Katılımcılar: Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında kaynaklı 
imalatın uygulama ve yönetim süreçlerinde görevlendirilecek ve sorumluluk alacak 
mühendisler, teknisyenler, teknikerler ve ilgili diğer çalışanlar 

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
teknik bilgi ve tecrübe altyapısına sahip çalışanların katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23 AT) ve Basit Basınçlı 
Kaplar Yönetmeliği (87/404 AT) Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE96

Hedefi: 
- BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ(97/23/AT)
Maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların 
ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları ele 
alan Yönetmelik hakkında katılımcılara uygulama örnekleriyle birlikte bilgi sunmak.
- BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT)
Kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini sağlamak üzere seri üretilen basit 
basınçlı kaplarda uyulması gereken asgari şartları belirleyen, sınıflandıran; tasarım-imal-
montaj-dağıtım-piyasaya sunum, hizmete sunum, kullanım, muayene ve belgelendirilme 
işlemlerini ele alan Yönetmelik hakkında katılımcılara uygulama örnekleriyle birlikte bilgi 
sunmak.
İçeriği: 
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ(97/23/AT)
- Yönetmelik amacı, kapsamı ve dayanağı
- Tanımlar
- Uygunluk Değerlendirmesi
- Basınçlı ekipmanların sınıflandırılması
- Malzemeler için Avrupa Onayı, Onaylanmış kuruluşlar, Tanınmış Üçüncü taraf kuruluşlar, 
Kullanıcı Denetmenleri, CE Uygunluk İşareti
- Aykırı davranışlar, cezai hükümler
- Temel Emniyet gerekleri
- Uygunluk değerlendirme tabloları, 
- Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri, Modüller
- Onaylanmış Kuruluşların Ve Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Asgari Ölçütler
- Kullanıcı Denetmenlerinin Yetkilendirilmesinde Aranması Gereken Ölçütler
- Uygunluk Beyanı
- Sorular/Yanıtlar
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT)
- Yönetmelik amacı, kapsamı ve dayanağı
- Tanımlar
- Tasarım, Üretim, Piyasaya Sunum, Standartlar, Bildirimler, Uygunsuzluklar ve Önlemler
- Uygunluk değerlendirme süreçleri, uygunsuzluğa ilişkin hükümler
- CE Uygunluk İşareti ve Cezai hükümler
- Temel Emniyet Kuralları
- Onaylanmış kuruluşların ölçütleri
- Modüller
- Sorular/Yanıtlar
Katılımcılar: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23 AT) ve Basit Basınçlı Kaplar 
Yönetmeliği (87/404 AT) kapsamında faaliyet yerine getiren ya da getirmesi planlanan 
mühendisler, teknisyenler, teknikerler ve ilgili diğer çalışanlar. 
Ön Koşul: Eğitim kapsamındaki yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili teknik bilgi ve 
tecrübeye sahip çalışanların katılmaları önerilir.
Süre: 1 Gün
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Basınçlı Kaplarda Testlerin Uygulanması Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE125

Hedefi: 
Basınçlı kaplar ve ekipmanların periyodik kontrolleri kapsamında testlerin uygulanmasına 
yönelik faaliyet gösteren çalışanların,  iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini de gözeterek 
mesleki teknik uygulama becerilerini geliştirmek, var olan mesleki bilgilerini güncellemek.

İçeriği: 
- Basınçlı kaplar giriş, tanımlar
- Basınçlı kaplarda tipler
- Basınçlı kapların spesifik özellikleri
- Mevzuat ve ilgili standartlar
- Basınçlı kap kontrolü ve yöntemleri
- Basınç testleri(hidrostatik, pnömatik)
- Testlerde göz önünde tutulması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
- Testler
- Raporlamalar

Katılımcılar: Basınçlı kaplar ve ekipmanların periyodik kontrolleri kapsamında testlerin 
uygulanmasına yönelik faaliyet yerine getiren ya da getirmesi planlanan mühendisler, 
teknisyenler, teknikerler ve ilgili diğer çalışanlar. 

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
teknik bilgi ve tecrübe altyapısına sahip çalışanların katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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Kaldırma Ekipmanları Genel Teknik Bilgilendirme
Kodu: TLE82

Hedefi: 
İşyerlerinde kullanılan kaldırma ekipman ve donanımlarının (kreyn, caraskal, vb.) 
imalat süreçleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yapılması gereken periyodik 
muayeneleri hakkında, ilgili işyeri sorumlularına ve çalışanlarına teknik uygulama ve 
dokümantasyon ilkelerini vermek, var olan bilgileri pekiştirmek, mesleki teknik uygulama 
becerilerini geliştirmek, var olan mesleki bilgilerini güncellemek.

İçeriği: 
- Kaldırma makina ve ekipmanları hakkında genel bilgilendirme, çeşitleri
- Mevzuatta imalat ve periyodik kontrollerinin yeri, ilgili standartlar
- Kaldırma elemanlarının kontrolü ( kanca, halat, zincir, tambur, makara, ray, tekerlek, çelik 
yapı vb. )
- Testler (fonksiyon testleri, yük testleri
- Kaldırma makinaları periyodik kontrollerinde spesifik yöntemler
- Testlerde göz önünde tutulması gereken genel iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri

Katılımcılar: Kaldırma makina ve ekipmanların imalat ve periyodik kontrolleri kapsamında 
faaliyet yerine getiren ya da getirmesi planlanan mühendisler, teknisyenler, teknikerler ve 
ilgili diğer çalışanlar. 

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
teknik bilgi ve tecrübe altyapısına sahip çalışanların katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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Çelik Yapılarda CE Markalama ve EN 1090 Standardı Eğitimi
Kodu: TLE170

Hedefi: 
“EN 1090-1 Çelik yapı uygulamaları - Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme 
gerekleri” ve “EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - çelik yapılar için teknik 
gerekler” standartları kapsamında faaliyetler yerine getiren ya da faaliyetler yapmayı 
planlayan yönetici ve uygulayıcılara yönelik teknik bilgilendirme yapmak, 

İçeriği: 
- Standartların kapsamı
- Standartların maddeleri
- Standart şartlarının yerine getirilmesinde yapılması gerekenler
- Test ve kontroller
- Hazırlık süreci
- Denetim süreci
- CE markalama yöntemi

Katılımcılar: EN 1090-1 ve EN 1090-2 standartlarının uygulanmasına yönelik çalışan ya da 
çalışacak teknik yönetici ve uygulamacılar, mühendisler

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
teknik bilgi ve tecrübe altyapısına sahip çalışanların katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve  
Bilinçlendirme Eğitimi (Çalışanlar İçin)
Kodu: TLE52

Hedefi: 
- İş sağlığı ve güvenliği hakkında işyeri çalışanlarını bilgilendirmek, bilinçlendirmek,
- İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında gerekli alt yapının oluşturulabilmesi konusunda yol gösterici olmak,
- İşyerine özgü uygulama ve örnekler temelinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine 
yol gösterici olmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
- İşyeri çalışanlarının karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması 
gerekli tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve bilincinin geliştirilmesine, 
pekişmesine katkı sağlamak, uygun davranış kazandırmak, çalışanları yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
-  İşletmeye özgü saha çalışmalarında faaliyet gösteren çalışanlara, yaptıkları işler göz 
önünde tutularak, ilgili konu başlıklarında bilgilendirme yapmak.
İçeriği: 
İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında; 
- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 
- İş kazası, meslek hastalıkları ve nedenleri ve işyerlerindeki genel riskler 
- Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları
- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
- Ergonomi
- İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
- Uyarı ve Tehlike işaretleri (Genel ve Saha çalışmalarına özgü)
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı;
- Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı;
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
- Elektrik; tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
- Temizlik ve düzen
- Yangın olayı ve yangından korunma
Eğitim Yöntemi: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme, Bilinçlendirme eğitimi öncesi 
eğitmenimizin, eğitimin etkinliği ve verimliliği açısından bir ön hazırlık süresine (ziyaret 
ve eğitim hazırlığı için işletmenin büyüklüğüne ve şartlarına bağlı) gereksinimi vardır. 
Ön hazırlıkta geçen süre ayrıca eğitim süresine eklenir. Ön hazırlıkta işyeri ve işyeri 
çalışanlarının çalışma yürüttüğü ortamlar ziyaret edilerek, işyeri ve çalışma ortamları, 
iş süreçleri yerinde incelenecek; bu esnada fotoğraf ve filmler çekilecek, bu çalışma 
eğitim sunumu içinde kullanılacaktır. Bu fotoğraf ve filmler eğitim sırasında kullanılarak, 
eğitimin İşletmeye özgü kılınması ve eğitimin çok daha etkin ve kalıcı olması sağlanacaktır.  
Hazırlanan eğitim sunumundan bir kopya, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bilinçlendirme ve uygulamalar sırasında kullanılabilmesi için İşletmeye CD içinde 
verilmektedir.
Katılımcılar: İşletmenin yöneticileri ve tüm çalışanları, satın alma sorumluları, insan 
kaynakları sorumluları
Ön Koşul: Yok
Süre: 0,5 Gün 
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Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE109

Hedefi: 
- Tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulaması hakkında bilgilendirmek,
- Tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli alt yapının oluşturulabilmesi 
konusunda yol gösterici olmak,
- Tersanelere özgü uygulama ve örnekler temelinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
iyileştirilmesinde yol gösterici olmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
- Tersane çalışanlarının karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı 
alınması gerekli tedbirler hakkında bilgilendirme yapmak, iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün ve bilincinin geliştirilmesine, pekişmesine katkı sağlamak, uygun davranış 
kazandırmak, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek.

İçeriği: 
Türkiye’deki İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında; 
- İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı 
- İş kazası ve meslek hastalığının tanımı, nedenleri ve sonuçları 
- İş kanununun İSG ile ilgili temel şartları 
- Risk değerlendirme 
- Kişisel koruyucu donanımları 
- Acil durum planları
- Periyodik kontrol ve testler
- İş izinleri
- Tersanelerde tehlike kaynakları ve alınması gereken önlemler (yüksekte çalışma, kaynak, 
boyama, kapalı alanda çalışma, elektrikli çalışmalar, vb) 
- Saha denetimleri

Katılımcılar: Tersanelerde çalışmakta olan yöneticiler, mühendisler, satın almacılar,.insan 
kaynakları sorumluları, diğer ilgili tüm çalışanlar. 

Ön Koşul: Yok

Süre: 2 Gün
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Kapalı Mahallerde Çalışmada İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE117

Hedefi: 
İlgili işletmelerde kapalı mahallerde çalışmaları planlayan, yönlendiren, bizzat yapan 
çalışanları; kapalı mahallerde çalışma sırasında göz önünde tutulması, ve uygulanması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgilendirmek, bu yöndeki uygulamalara 
ve yapılan işe özgü risklere dikkat çekmek, var olan bilgileri pekiştirmek ve  güncellemek.

İçeriği: 
- Kapalı alan çalışmalarına giriş 
- Kapalı alanlar özellikleri
- Kapalı alanlarda var olan tehlike kaynakları
- Kapalı alanda güvenli çalışma yöntemleri. Kaynağında ve kişide alınacak önlemler
- Kapalı alanlarda bulundurulan kimyasalların (yakıtlar, madeni yağ, solvent, vb.)  göz 
önünde tutulması gereken özellikleri
- Kapalı alanlarda işlem yapma öncesi gazdan arındırma
- Çalışma izinleri

Katılımcılar: Kapalı alanlarda faaliyet yerine getiren ya da getirmesi planlanan 
mühendisler, teknisyenler, teknikerler ve ilgili diğer çalışanlar. 

Ön Koşul: Yok

Süre: 1 Gün
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Emniyetli İskele Kurma ve İskelede Emniyetli Çalışma 
Bilgilendirme Teorik Eğitimi
Kodu: TLE115

Hedefi: 
Eğitimin amacı; gerçekleştirilecek teorik eğitim sonunda katılımcıların emniyetli 
şekilde iskele kurmak ve sökmek, iskelelerde emniyetle çalışmak, iskele kullanımından 
kaynaklanan riskleri ile ilgili teorik bilgi alt yapısının tesis edilmesi ve iskelelerin 
denetlenmesi, teorik bilgilerin pratiğe aktarılması hususunda katılımcılara genel 
bilgilendirme sağlamaktır.

İçeriği: 
- Tanışma, Eğitim programının tanıtılması, ön değerlendirme
- Tanımlar
- Sorumluluklar
- İskele kullanımı ile ilgili yasal mevzuat ( Yapı İşleri Tüzüğü, Yapı İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği, vb.) hakkında bilgilendirme
- İskele Çeşit ve Donanımları
- İskele Standartları (EN12810 ve EN12811)
- İskele kontrol ve onay süreçleri (denetim ve etiketlenmesi)
- İskele üzerinde çalışma teknikleri
- İskele üzerinde kişisel düşme koruması
- İskele kurulum uygulamaları (Fotoğraflı Örneklerle) 
- Test – Eğitim Sonu Değerlendirme

Katılımcılar: İşletme tarafından belirlenecek, iskele kurma faaliyetlerinde yer alan ve 
iskele üzerinde çalışabilecek çalışanlardır.
Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
saha uygulamalarında tecrübeli ve teknik emniyet kuralları ile ilgili bilgi sahibi çalışanların 
katılmaları önerilir.

Süre: 1 Gün
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DENİZCİLİK / TAŞIMACILIK
LOJİSTİK ALANLARINA YÖNELİK 
EĞİTİMLER



Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu (ISM Code) Denetçi
Kodu: TLE20

Hedefi: 
ISM Kod, şirketlerin, kendi emniyetli yönetim sistemlerini denetlemelerini de zorunlu 
kılmıştır. Denetleme faaliyetinin amacına ulaşabilmesi için denetlemenin kurallara ve 
etiğe uygun şekilde yapılması kaçınılmazdır. Kursun amacı hem ISM Kod isteklerine 
uygun denetleme yapılması için uygulamalı ve teorik eğitim vermek, hem de şirket iç 
denetleyicisi adayı katılımcılara iç denetleme kuralları hakkında ISM Kod isteklerini de 
kapsayan gerekli bilgiyi vermektir. Bu eğitim ile katılımcıların; denetleme araç gereçleri 
ve denetleme tekniklerini öğrenmeleri ve karşılaşılabilecek tipik problemler hakkında 
bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

İçeriği: 
- ISM ve Kalite konularında kullanılan terimler ve tanımlamalar
- Denetlemelerin amaç ve yararları
- ISM Kod ilkeleri ve kuralları
- Denetleme prosedürleri
- Denetleme araç ve gereçleri
- Denetlemenin yapılması ve denetleme teknikleri
- Denetlemenin raporlanması ve düzeltici hareketler
- İletişim kurma. 
- Sınav

Katılımcılar: Atanmış Kişiler (DPA) ve Atanmış Kişi (DPA) yardımcıları, ISM Kod denetçi 
adayları, şirketlerde iç denetimci olarak görev yapacak üst düzey ISM Kod bilgisine sahip 
görevliler, şirket emniyet ve kalite koordinatörleri, ISM konusunda kuruluş çalışmaları 
yapan şirket yöneticileri, operasyon, teknik ve emniyet bölümleri yöneticileri, emniyet ve 
kalite kültürünü geliştirmek isteyen şirket mensuplarıdır.

Süre: 2 Gün
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MLC, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) Bilgilendirme 
ve Uygulama Eğitimi
Kodu: TLE120

Hedefi: MLC, 2006; Dünyadaki toplam gemi tonajının %33 üne sahip asgari 30 ülkenin 
kabulü ile beraber 1 yıl sonra zorunlu olacak ve aksi belirtilmediği müddetçe (200 GT den 
küçük gemiler ) tonaj sınırlaması olmaksızın tüm gemi tiplerine uygulanacaktır.
Kursumuzun amacı; Gemi İşletmeciliği Firmaları, Tersanelerde ve dizayn ofislerde çalışan 
mühendisler ve teknik personelin temel ILO kavramları üzerindeki bilgilerini pekiştirmek; 
MLC, 2006 ile ilgili genel tanıtımı sağlamak ve konvansiyonun uygulama, sertifikasyon ve 
işleyiş süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.
Kursta; özellikle DMLC Part I & II ile ilgili karmaşık görünen bazı detaylar mümkün 
olduğunca basite indirgenerek sistematik bir şekilde incelenecektir.

İçeriği:
- ILO konvansiyonları ile ilgili genel bilgi,
- MLC, 2006 – Tarihçe ve nasıl gelişti. 
- MLC, 2006 – Konvansiyon gereksinimleri
- MLC, 2006 – Tüm gemilerdeki uygulanması
- MLC, 2006 – Kontroller ve Sertifikasyon 

Katılımcılar: Firmalarda, gemilerin problemsiz operasyonunda etkili olan Teknik Müdürler, 
Enspektörler, Operasyon Müdürleri, Gemilerde düzenli kontroller yapan gemi ve şirket 
personeli, Tersanelerdeki ilgili disiplinlerdeki mühendisler ve benzeri firma ( örneğin dizay 
ofisler ) yetkilileri ile genel olarak bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm katılımcılara 
yöneliktir.

Süre: 2 Gün
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Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Kodu: TLE45

Hedefi: Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nin ilgili taraflarca (imalatçı, satın alan, gözetim yapan, 
CE markalama faaliyetlerinde yer alanlar, vb.)  anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesine 
destek vermek.

İçeriği:
- Giriş - CE uygunluk işaretinin tanımı
- Yönetmeliğin amacı, kapsamı ve tanımlamaları
- Tasarım kategorileri ve uygun modülün belirlenmesi
- Modüller
- Gezi teknesinin tasarım ve inşası için temel güvenlik gerekleri
- Üreticinin hazırlayacağı teknik dosya
- Yazılı uygunluk beyanı
- İlgili standartlar
- Akış diyagramı

Katılımcılar: Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında faaliyet  (imalatçı, piyasa gözetimi 
yapan, vb.) yerine getiren ya da getirecek olan tüm ilgili taraflar (yöneticiler, mühendisler 
ve diğer ilgili çalışanlar)

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
deneyimli ve ön bilgi sahibi olanların katılmaları önerilir

Süre: 1 Gün
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MARPOL - Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 
Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
Kodu: TLE58

Hedefi: Kursumuzun amacı; Gemi İşletmeciliği Firmaları, Tanker Operatörleri, 
Tersanelerde çalışan mühendisler ve teknik personelin temel MARPOL kavramı üzerindeki 
bilgilerini pekiştirmek;  MARPOL işleyiş süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermek;  MARPOL 
Annex I – Kuru yük gemileri ve Tankerler, MARPOL Annex II, MARPOL Annex IV, MARPOL 
Annex V ve MARPOL Annex VI hakkında ve gemide yapılacak kontrol ve düzenlemeler ile 
ilgili geniş bilgi vermek ve MARPOL Annex III’ ü genel hatlarıyla tanıtmaktır. 
Ayrıca IBC (ve BCH) Kod’un Tanker operasyonu ile ilgili uygulamalarıyla ilgili bilgi ve 
becerilerini geliştirmek, tarihsel dönem içinde gemileri, sahip olduğu özellikler açısından 
ele almak ve günümüz uygulamalarını pekiştirmek amacını taşımaktadır. 
Kursta; MARPOL ile ilgili karmaşık görünen takip, kontrol, sertifikalandırma, raporlama 
ve kayıt süreçleri, mümkün olduğunca basite indirgenerek sistematik bir şekilde 
incelenmektedir.

İçeriği: 
- MARPOL’un başlangıçtan günümüze gelişim süreci
- MARPOL Annex I – Tüm gemilerdeki uygulanması
- MARPOL Annex II – Tüm gemilerdeki uygulanması, sertifikalandırma ve diğer pratik yönler
- MARPOL Annex III – Hakkında genel bilgi 
- MARPOL Annex IV – Tüm gemilere uygulanması, sertifikalandırma ve diğer pratik yönler
- MARPOL Annex V – Tüm gemilere uygulanması, sertifikalandırma ve diğer pratik yönler
- MARPOL Annex VI – Tüm gemilere uygulanması, sertifikalandırma ve diğer pratik yönler
- IBC (BCH) Kod – Kimyasal tanker uygulamaları detaylı olarak verilmektedir. 

Katılımcılar: Firmalarda, gemilerin problemsiz operasyonunda etkili olan Teknik Müdürler, 
Enspektörler, Operasyon Müdürleri, Gemilerde düzenli kontroller yapan gemi ve şirket 
personeli, Tersanelerdeki ilgili disiplinlerdeki mühendisler ve benzeri firma yetkilileri ile 
genel olarak bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm katılımcılara yöneliktir.

Süre: 2 Gün
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Liman ve Terminaller İçin MARPOL
Kodu: TLE106

Hedefi: Liman ve Deniz Terminallerinde çalışan mühendisler ve teknik personelin MARPOL 
temel kavramları üzerindeki bilgilerini pekiştirmek;  MARPOL işleyiş süreci hakkında 
ayrıntılı bilgi vermek; Liman ve Deniz Terminallerini ilgilendiren yanlarıyla MARPOL Ekleri 
(ANNEX) hakkında bilgi sunmak ve genel hatlarıyla tanıtmaktır. 

Eğitimde; liman ve deniz terminalleri kapsamında MARPOL ile ilgili karmaşık görünen, 
takip, kontrol, sertifikalandırma, raporlama ve kayıt süreçleri, mümkün olduğunca basite 
indirgenerek sistematik bir şekilde ele alınacaktır.

İçeriği:
- MARPOL’un başlangıçtan günümüze gelişim süreci
- MARPOL Annex I Petrolden oluşan Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar  – Liman ve 
Terminal Uygulamaları kapsamında
- MARPOL Annex II Dökme Zehirli Sıvı Maddelerden oluşan Kirlenmenin kontrolü için 
Kurallar– Liman ve Terminal Uygulamaları kapsamında
- MARPOL Annex III Paketlenmiş olarak taşınan Zehirli Sıvı Maddelerden oluşan 
Kirlenmenin kontrolü için Kurallar – Liman ve Terminal Uygulamaları kapsamında
- MARPOL Annex IV Gemi Pis Sularından oluşan Kirlenmenin kontrolü için Kurallar
- MARPOL Annex V - Gemilerden atılan Çöplerden Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar – 
Liman ve Terminal Uygulamaları kapsamında
- MARPOL Annex VI – Gemi Baca Gazlarından Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar– Liman 
ve Terminal Uygulamaları kapsamında

Katılımcılar: Liman ve Terminaller bünyesinde gemi operasyonlarını planlayan ve görev 
alan saha amirleri, çevre mühendisleri ve terminal yöneticileridir

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
tecrübeli ve ön bilgi sahibi olanların katılmaları önerilir

Süre: 1 Gün
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Deniz Terminalleri Kapsamında Uluslararası Sözleşmeler /
Kodlar / Standartlar Eğitimi
Kodu: TLE107

Hedefi: Deniz terminalleri çalışanlarına dönük olarak düzenlenen bu eğitimde: 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO); IMO bünyesindeki sözleşmeler (MARPOL, SOLAS ve 
ilgili Kodlar); Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Petrol Şirketleri Deniz 
Forumu (OCIMF) tarafından kural haline getirilen ISGOTT (Petrol Tankerleri ve Terminalleri 
İçin Uluslararası Emniyet Rehberi) ve OCIMF düzenleme ve uygulamaları ile ilgili temel 
kavramlar genel hatlarıyla sistematik bir şekilde verilmektedir.
İçeriği:
- Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) organizasyon yapısı, çalışma yöntemi, ilgili 
olduğu konular ve etkilediği sektörler
- IMO Sözleşmelerine ve Kodlarına genel bakış
- SOLAS- Bölüm başlıkları ve içeriklerine genel bakış
- ISPS Kod: genel bakış
- MARPOL: MARPOL eklerinin başlık ve içeriklerine bakış (BP Gemlik Terminali faaliyetleri 
göz önünde tutulacaktır)
- IBC Kod: Sıvı kimyasal maddeler ile ilgili genel bakış
- Kıyı tesisleri için ulusal mevzuat 
- OCIMF:
 . OCIMF organizasyon yapısı, çalışmaları, tankerlere yönelik SIRE uygulamaları
 . Yeni oluşturulan Marine Terminal Information System (MTIS) ile ilgili genel bilgi
 . OCIMF ile ilgili yayınlar hakkında genel bilgi
- ISGOTT (Petrol Tankerleri ve Terminalleri İçin Uluslararası Emniyet Rehberi) temel 
kavram ve başlıklarının irdelenmesi
 . Kısım 17. Terminal Sistemleri ve Ekipmanları adı altında bulunan bütün maddeler 
(usturmaçalar, aydınlatma, elektrik yalıtımı, kaldırma, vb.)
 . Kısım 18.2.5. Kargo transferi akış hızı
 . 18.2.3 Performans
 . 18.2.6. Ekipmanların muayenesi ve testleri
 . 18.2.7. Hortum flenci standartları
 .18.2.10 Hortumla elleçleme öncesi kontroller
 .26.3. Gemi-Kıyı emniyet kontrol listesi
 .26.5 Acil müdahaleler
 .Bölüm 22 de İletişim/İrtibat ile ilgili 22.2, 22.3, 22.4, 22.6
 .16.3 Terminal operasyonları; operasyonlar için kısıtlama şartları.
 .15.2 Tehlike tanımlama ve risk yönetimi
 .15.4 Terminal bilgisi ve liman düzenlemeleri
 .15.5. içerisinde bulunan gözetim ve kontrol kısmındaki 4 madde.
- Kullanılabilecek diğer kaynaklar ile ilgili genel bilgiler:
 . Kapalı mahallere giriş kılavuzu (IMO Sirküleri)
Katılımcılar: Deniz Terminalleri bünyesinde gemi operasyonlarını planlayan ve görev alan 
saha amirleri, çevre mühendisleri ve terminal yöneticileridir
Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
deneyimli ve ön bilgi sahibi olanların katılmaları önerilir
Süre: 1 Gün 
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Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı Bilgilendirme 
ve Uygulama Eğitimi
Kodu: TLE119

Hedefi: Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) nun sera gazı etkisi yaratan gazların (GHG) 
azaltılması yönündeki düzenleme ve uygulamaları kapsamında enerji verimliliğini artırma 
ve enerji tasarrufunun sağlanması için gemi işletmeciliğinde yürütülmesi gereken 
çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmektir..

İçeriği:
- Enerji Verimliliği, Giriş ve Tanımlar.
- Yeni Gemiler için Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (Energy Efficiency Design Index– EEDI)
- Mevcut Gemiler için Enerji Verimliliği Operasyonel Göstergesi (Energy Efficiency 
Operational Indicator – EEOI)
- Tüm gemiler için Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (Ship Energy Efficiency 
Management Plan – SEEMP)
- Tüm gemiler için yakıt tüketimine bağlı vergilerle fon oluşturma (ICF) veya emisyon alım 
satımı (METS)   (Market-based reduction measures)

Katılımcılar: Gemilerde enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu olabilecek tüm üst ve 
orta kademe yönetici ve çalışanlardır.

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
tecrübeli ve teknik bilgi sahibi olanların katılmaları önerilir

Süre: 1 Gün
 

Revizyon 4.0 III-7



Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme 
(CSC) Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE177

Hedefi: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (International Convention 
for Safe Containers) 1972 yılında IMO, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerin 
işbirliği ile konteynerlerin istifi, elleçlenmesi ve taşınmasında can ve mal güvenliğini 
sağlamak amacı ile yapısal gerekliliklerin belirtildiği bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre 
uluslararasında taşınan konteynerlerin anlaşmaya taraf olan ülkelerin idarelerince ya da 
bu idarelerin yetkilendirdiği kuruluşlarca onaylanması gerekmektedir.

Ülkemizde “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katılmamızın 
uygun bıulunduğuna dair Kanun (Kanun No. 6403, Kabul Tarihi: 17/1/2013) 31 Ocak 2013 
tarihli Resmi Gazete’de (Sayı 28545) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 17/1/2013 tarihli 
ve 6403 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan “Emniyetli Konteynerler Hakkında 
Uluslararası Sözleşme”ye katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 105532 
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmış, anılan karar 5 Haziran 2013 günlü 
(Mükerrer, Sayı:28668) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu eğitim; “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC)” kapsamında 
uluslararası taşımacılıkta kullanılan konteynerlerin elleçlenmesi, istiflenmesi ve 
taşınmasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tarafların sorumluluklarının, 
yasal düzenlemelerin ve teknik standartların gerekliliklerinin vb. hususların ele alınmasını 
sağlamak, ilgili katılımcıları bilgilendirmek amacıyla planlanmıştır.

İçeriği:
- Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (CSC)  kapsamı ve içeriği
- CSC kapsamında ilgili sirkülerler ve periyodik kontrollerin nasıl yapılacağına dair 
bilgilendirme ve ACEP
- Konteyner tipleri ve özellikleri
- ISO 1496 standardı ve konteynerlerin yapısal özellikleri
- ADR ve IMDG Kod kapsamında konteynerler ile ilgili düzenlemeler, istekler

Katılımcılar: Farklı taşımacılık modlarında (denizyolu, karayolu, demiryolu) kullanılmakta 
olan konyteynerler ile ilgili operasyonlarla ilgili faaliyet yürüten işletmelerin, limanların  
bünyesinde görev alan saha sorumluları, satın alma sorumluları, mühendisler ve 
yöneticiler.

Ön Koşul: Eğitimde ele alınan konuları anlayabilecek ve yerine getirebilecek düzeyde 
tecrübeli ve ön bilgi sahibi olanların katılmaları önerilir

Süre: 1 Gün
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IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Uluslararası Kod) Genel Farkındalık Eğitim Semineri
Kodu: TLE102

Hedefi: 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesi’nin (MSC) 7–16 Mayıs 
2008 tarihli ve 84. toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, 
IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu 
kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki 
tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev 
alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG 
Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartıdır.  
 
Bu eğitimler, ülkemizde de, Ulaştırma Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından 4 Şubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Denizyoluyla 
Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme 
Yönetmeliği” kapsamında yasal düzenlemeye tabi tutuldu. 4 Şubat 2011 tarihli 
Yönetmelik, 11 Şubat 2012 tarihli, 28201 sayılı Resmi Gazete’de aynı adla yayımlanan 
Yönetmelik ile tadil edildi. Son yayımlanan Yönetmelik amacı kapsamında tehlikeli 
yüklerle ilgili belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların, Yönetmeliğin 
yayımlanmasından (11.02.2012) itibaren bir yıl içersinde çalıştırdıkları ilgili personelin 
gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamaları zorunludur.  
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.03.2013 tarihli Genelge (2013 / 
TMKTDGM-01/EĞİTİM) uyarınca IMDG Kod Eğitimleri uygulaması hakkında düzenleme 
yapılmıştır. Anılan Yönetmelikle IMDG Kod kapsamında verilmesi gereken eğitim 
seminerleri üç ana başlık altında toplanmıştır. “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak sunmakta 
olduğumuz  “IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitim Semineri” bu eğitimlerden biridir.
 
Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, 
ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, 
taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve 
kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, 
ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri 
ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

İçeriği: 
- Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
- Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
- Etiketleme, Markalama ve Plakalandırma gereklilikleri,
- Paketleme, İstifleme, Ayrıştırma ve Uygunluk hükümleri,
- Tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması,
- Genel acil müdahale usulleri ve acil müdahale belgelerinin tanımlanması.
- Değerlendirme Sınavı
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Katılımcılar: IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri personeli, 
IMDG Kod 1-3 de yaptıkları işlere/görevlere göre aşağıdaki gibi sıralanmış durumdadır:

- Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
- Tehlikeli yükleri paketleyenler,
- Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
- Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
- Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
- Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
- Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
- Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
- Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
- Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
- Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
- Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
- Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde 
görevlendirilmiş tüm birimler.

Süre: 1 Gün (yaklaşık 8 saat)
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IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Uluslarararası Kod) Göreve Yönelik Eğitim Semineri
Kodu: TLE103

Hedefi:
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesi’nin (MSC) 7–16 Mayıs 
2008 tarihli ve 84. toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, 
IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu 
kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki 
tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev 
alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG 
Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartıdır.  
 
Bu eğitimler, ülkemizde de, Ulaştırma Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından 4 Şubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Denizyoluyla 
Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme 
Yönetmeliği” kapsamında yasal düzenlemeye tabi tutuldu. 4 Şubat 2011 tarihli 
Yönetmelik, 11 Şubat 2012 tarihli, 28201 sayılı Resmi Gazete’de aynı adla yayımlanan 
Yönetmelik ile tadil edildi. Son yayımlanan Yönetmelik amacı kapsamında tehlikeli 
yüklerle ilgili belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların, Yönetmeliğin 
yayımlanmasından (11.02.2012) itibaren bir yıl içersinde çalıştırdıkları ilgili personelin 
gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamaları zorunludur. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.03.2013 tarihli Genelge (2013 / 
TMKTDGM-01/EĞİTİM) uyarınca IMDG Kod Eğitimleri uygulaması hakkında düzenleme 
yapılmıştır. 

Anılan Yönetmelikle IMDG Kod kapsamında verilmesi gereken eğitim seminerleri üç ana 
başlık altında toplanmıştır. “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak sunmakta olduğumuz  “IMDG 
Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri” bu eğitimlerden biridir. 

Bu eğitim semineri; Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli olarak 
elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

İçeriği: 
- IMDG Kod’a giriş ve eğitim zorunluluğunun irdelenmesi
- IMO ve IMDG Kod hakkında bilgilendirme.
- Tehlikeli yüklere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatların ele alınması
- Belgelendirme
- IMDG Kodda sınıflandırma
- IMDG Kodda etiketleme, markalama ve plakalandırma
- İstifleme ihtiyacı
- IMDG Kodda tehlikeli yükler listesi
- Paketleme gereklilikleri ve grupları
- Yük emniyet ihtiyaçları IMO/ILO/UNECE Yük Taşıma Birimlerinin (CTU) paketlenmesine 
ilişkin rehber)
- Sevkiyat belgeleri
- Yükleme, tahliye ve transit limanlarındaki yerel ihtiyaçlar (liman iç mevzuatı, ulusal 
taşımacılık mevzuatı)
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- Ayrıştırma ihtiyaçları; Liman sahalarında ayrıştırma; Gemide ayrıştırma
- Acil durum ve müdahale planlaması ve acil müdahale usulleri
- EmS Acil müdahale çizelgeleri, Tıbbi ilk yardım klavuzu (MFAG), - Emniyetli elleçleme 
gereklilikleri
- Değerlendirme Sınavı

Katılımcılar:
IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri personeli, IMDG Kod 
1-3 de yaptıkları işlere/görevlere göre aşağıdaki gibi sıralanmış durumdadır:

-  Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
-  Tehlikeli yükleri paketleyenler,
- Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
- Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
- Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
- Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
- Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
- Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
- Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
- Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
- Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
- Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
- Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde 
görevlendirilmiş tüm birimler.

Süre: 3 Gün (yaklaşık 24 saat)
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IMDG Kod (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Uluslarararası Kod) Yenileme Eğitim Semineri
Kodu: TLE121

Hedefi:
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği”  (11 Şubat 2012 tarihli, 
28201 sayılı Resmi Gazete) kapsamında IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik 
Eğitim Seminerlerini alan kişilerin her 2 yılda bir katılması gereken bilgi yenileme ve 
güncelleme amaçlı eğitimdir.
 
İçeriği: 
- Tehlike ve Risk, Tehlikeli Yüklerle İlgili Deniz Kazaları
- Tehlikeli Yüklerle İlgili Güncel Bilgilendirme
- Güncel IMDG Kod ile Gelen Yeni Kurallar
- Ulusal Mevzuatta Değişiklikler
- Değerlendirme Sınavı

Katılımcılar:
İlgili mevzuat gereği IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri 
çalışanlarından IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim Seminerlerine 
yaklaşık 2 yıl önce katılmış olup, sertifikalarının geçerlilik süresi dolmamış olanlar

Süre: 2 Gün (yaklaşık 13-15 saat)
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ADR Kapsamında Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı  
Genel Farkındalık Eğitimi
Kodu:TLE130

Hedefi:
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olan 
ADR Anlaşması, 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin ADR kurallarına uyum 
sağlaması amacı ile 31 Mart 2007’de 26479 sayılı Resmi Gazete ile   “Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” (TMKY) yayınlanmış olup,  bu yönetmelik 
güncellenerek 24 Ekim 2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ile yeniden yayınlanmıştır. 
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girişi 01.01.2014 olarak belirlenmiş olup, 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren tehlikeli maddelerle ilgili faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, 
yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinden 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi istenecektir. Yine 30 Haziran 2015 den itibaren tehlikeli 
maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuruluşlarda, tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almak zorunlu 
hale gelecektir. Yönetmelik gereği, Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak her türlü 
paket, kap ve ambalaj, UN numarası verilmiş ve sertifika almış olacaktır. Ayrıca, tehlikeli 
madde taşımacılığı yapan taşıtlar, ilgililerce belirlenmiş yol güzergâhı, park yerleri, tünel, 
köprü, tüp geçitleri ve depoları kullanacaklardır.  ADR kuralları gereği, Tehlikeli madde 
taşımacılığı zincirinde görev alan ve faaliyet yürüten tüm sorumluların, sorumluluklarına 
uygun kapsamda eğitim almaları gerekmekte olup; sürücüler ve Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanları vb. için özel eğitim gereklilikleri de mevcuttur. Türk Loydu; 2011 Yılında 
IMDG Kod (Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod) Kapsamında 
Eğitimler vermek üzere   “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak IMDG Kod Eğitimlerini 
sürdürmektedir. Ayrıca ADR kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri 
için ulusal mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitimler düzenlemek üzere yetki 
alınmış, bu kapsamdaki eğitimleri de sunmaktadır.
Bu eğitim semineri; kara yolu ile taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; uluslararası 
ve ulusal mevzuat, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, 
taşıma ünitesi gereklilikleri/araç tip onayları, taşıma evrakları, yük güvenliği, elleçleme, 
taraflar ve sorumlulukları, eğitim gereklilikleri konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli 
yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla planlanmıştır.
İçeriği: 
- Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
- ADR kapsamında eğitim gereklilikleri, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı faaliyetleri 
- Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
- Araçlar ve taşıma türleri, ambalaj türleri, onayları ve paketleme gereklilikleri 
- Etiketleme, Markalama ve Plakalandırma gereklilikleri
- Taşıma evrakları 
- Araç tip onayları 
- Sorumluluklar, yük güvenliği, elleçleme
Katılımcılar:
tehlikeli Maddelerin karayoluyla taşınması hakkında uluslararası ve ulusal mevzuat 
kapsamında ayrıntılı bilgi almak isteyen yöneticiler, operasyon sorumluları, satın almacılar, 
mühendisler ve ilgili diğer çalışanlar.
Süre: 1 Gün
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Karayollarında Yükleme Güvenliği Eğitimi
Kodu:TLE175

Hedefi:
Türkiye’de 01.01.2014’den itibaren uygulanmaya başlayan ADR kurallarına uygun yükleme 
ve bağlama şartları ve uygulanması hakkında konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin 
çalışanlarını bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, ani bir frenleme veya 
manevra durumunda yükün sabit kalması ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, 
özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların 
önlenerek,  insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza 
indirmektir.

İçeriği: 
- Yüklerin taşıma sırasında kaymaması ve devrilmemesi için emniyetli yükleme ve yükün 
bağlanması hakkındaki uluslararası kurallar ile ilgili genel bilgi
- Türkiye’de ve AB’de yük güvenliği düzenlemeleri ve standartlar
- Emniyetli yükleme gereklilikleri
- Riskler ve sorumluluklar
- Farklı yük kategorileri ve tipleri, dikkat edilmesi gerekenler
- Bağlama ve emniyete alma ekipmanları (spanzet, yük sabitleme profilleri, hava yastıkları, 
kaydırmaz malzeme vb.) 
- Güvenli TIR/konteynır yüklemeleri
- Yükleri emniyete alma, yükün doğru bağlanması, karşılaşılabilecek riskler
- Yük hareketleri ve olası problemler
- Yol koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar
- Araç özellikleri ve araç dayanımları 
-  Emniyete alma teknikleri 
- Yük güvenliği teori testi
- Herhangi bir kaza durumunda yapılması gerekenler
 
Katılımcılar:
Faaliyet alanı, karayollarında yükleme güvenliği ile ilgili olan işletmelerin operasyon 
sorumluları, satın almacılar, mühendisler, yükleme işlerinde görev alanlar ve ilgili diğer 
çalışanlar.

Süre: 2 Gün
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ADR - Karayolu - Kapsamında Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi
Kodu:TLE165

İçeriği: 
- Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve 
sözleşmeler.
- Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, 
tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın 
prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve 
zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
- Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, 
başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
- İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
- Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
-  Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, 
orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir 
tanklarda taşıma).
-  Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
-  Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
- Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
- Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
- Elleçleme ve istifleme kuralları.
- Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
- Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay 
sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
- Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
- Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
- Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme 
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TMGD faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete 
‘de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
TMKTDGM-01)” ile yapılmıştır. anılan tebliğ 19 Nisan 2017 günlü, 30043 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan değişiklikle tadil edilmiştir. Bu tebliğ kapsamında tehlikeli madde 
taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 
işletmeler ile taşımacılık işletmeleri en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı”
 istihdam etmekle veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla 
yükümlüdürler. 

Hedefi:
24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” (TMKY) Madde 33 gereği; “Yönetmelik 
kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan 
hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi ve ya 
tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.” 24 Ekim 2013 
tarihli Yönetmelikte yapılan kısmi değişiklikler 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanmış olup, Tebliğ kapsamında faaliyette bulunan kuruluşlarda, TMGD istihdam 
etme veya TMGD den hizmet almak 30 Haziran 2015 den itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olarak TMGD Eğitimleri 
vermekteyiz.



kuralları.
- Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının 
hazırlanması.
- Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme 
ile bu kazaların raporlanması.
- İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları
- Eğitimi tamamlama sınavı

Katılımcılar: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren, 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış gönderen, 
paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmelerinin TMGD 
Eğitimi katılımcısı Ön Koşulını sağlayan çalışanları, mühendisler, lojistik/taşımacılık sektörü 
çalışanları, vb.

Eğitimin tamamlanması ve ADR-TMGD Sertifikası için yapılacak sınav:
Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini 
almak gerekir. Eğitime devam zorunludur. 

Süre: 8 Gün (64 saat)
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ADR kapsamındaTMGD Eğitimi Katılımcısı Ön Koşulları: 
- Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik 
programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
- Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti
 bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
- TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine 
katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya 
tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu 
Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Eğitime başvuru: Eğitime başvuru ve kayıt için gerekli belgeler konuyla ilgili Tebliğde 
yayınlanmış olup, web sayfamızdan ayrıntılar öğrenilebilir.
Uygulamada;  TMGD  Sınavında  başarılı  olan  kişilerin  TMGD  Sertifikası  almak  üzere 
Bakanlığa  yapacakları  başvuru  sırasında  geçerli  olan  “teorik  ve  uygulamalı  yangın 
söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir.
 Kuruluşumuz,  mevzuat  uyarınca  geçerli  olacak  biçimde  ADR  kapsamında  TMGD 
Eğitimine  ilave  olarak  1  gün  süreli  "teorik  ve  uygulamalı  yangın  söndürme  eğitimi" 
organize etmektedir. Bu eğitim, yapılacak TMGD Eğitimi’nin hemen ardından ilgili TMGD 
Eğitimi’ne katılanlarla yapılmaktadır.

TMGD eğitimi katılımcıları, eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından en 
az 70 not almaları halinde Bakanlıkça yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Sınav 
başvuruları eğitimi sunan yetkili kuruluşlar ya da TMGD adayları tarafından yapılır. Sınav 
başvurusu yapıldıktan sonra Bakanlığın belirlemiş olduğu sınav ücreti Bakanlık ilgili 
hesabına yatırılır ve sınav başvuru süreci tamamlanır.

ADR-TMGD Sertifikası almak için:
TMGD adayları, TMGD Tebliği kapsamında Bakanlıkça açılacak sınavda 100 puan 
üzerinden en az 70 aldıklarında halinde TMGD Sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınavda 
başarılı olan TMGD adayları Sertifika almak üzere Bakanlık tarafından belirtilmiş belgelerle 
Bakanlığa başvuru yaparlar. 



IMDG Kod - Denizyolu - Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı (TMGD) Eğitimi
Kodu:TLE166

Hedefi:
ADR kapsamında TMGD faaliyeti yanı sıra IMDG kod kapsamında TMGD faaliyeti yerine 
getirecek olanlara yönelik olarak ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat (IMDG Kod) uyarınca 
ilave eğitim vermek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu 
olarak TMGD Eğitimleri vermekteyiz.

İçeriği: 
- ADR den farklı olarak tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin IMDG Kod istekleri
- IMDG Kodda tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma 
prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu 
sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin 
fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
- ADR den farklı olarak, genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallarında IMDG Kod 
istekleri (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
- ADR den farklı olarak IMDG Kod kapsamında İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve 
plakard takılması kuralları.
- IMDG Kod kapsamında taşıma evrakı hakkında bilgiler.
- IMDG kod kapsamında sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme 
halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya 
sökülebilir tanklarda taşıma).
- IMDG kod kapsamında yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
- IMDG Kod kapsamında karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
- IMDG Kodda tehlikeli maddelerin ayrıştırılması/segregasyon kuralları.
- IMDG Kodda taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
- IMDG Kodda elleçleme ve istifleme kuralları.
- IMDG Kodda yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan 
arındırma kuralları.
- IMDG Kod kapsamında bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, 
vb.)
- Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili denizcilik mevzuatı ve kısıtlamalar.
- Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme 
kuralları.
- Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili güvenlik planlarının hazırlanması.
- Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme 
ile bu kazaların raporlanması.
- İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları
- Eğitimi tamamlama sınavı

IMDG Kod kapsamında TMGD Eğitimi Katılımcısı Ön Koşulları: 
- ADR kapsamında TMGD Eğitimini önceden almış ve tamamlamış olmak.

Katılımcılar: ADR kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmanın yanı sıra ilgili 
mevzuat uyarınca IMDG kod kapsamında da TMGD olmak isteyenler

Revizyon 4.0 III-18



Eğitime başvuru: Eğitime başvuru şartları ve kayıt için gerekli belgeler konuyla ilgili 
Tebliğde yayınlanmış olup, web sayfamızdan ayrıntılar öğrenilebilir.

Eğitimin tamamlanması ve IMDG Kod-TMGD Sertifikası için yapılacak sınav:
Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, IMDG Kod kapsamında TMGD  eğitimine 
katılarak, TMGD eğitimini tamamlama belgesini almak gerekir. Eğitime devam zorunludur.
TMGD eğitimi katılımcıları, eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından en az 
70 not almaları halinde Bakanlıkça yapılacak IMDG kod kapsamında TMGD sınavlarına 
katılabilirler. Sınav başvuruları eğitimi sunan yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Sınav 
başvurusu yapıldıktan sonra Bakanlığın belirlemiş olduğu sınav ücreti Bakanlık ilgili 
hesabına yatırılır ve sınav başvuru süreci tamamlanır.

IMDG Kod-TMGD Sertifikası almak için:
TMGD adayları, TMGD Tebliği kapsamında Bakanlıkça açılacak sınavda 100 puan 
üzerinden en az 70 aldıklarında halinde TMGD Sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınavda 
başarılı olan TMGD adayları Sertifika almak üzere Bakanlık tarafından belirtilmiş belgelerle 
Bakanlığa başvuru yaparlar.

Süre: 3 Gün (24 saat)
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RID-Demiryolu- Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
(TMGD)  Eğitimi
Kodu:TLE167

Hedefi:
ADR kapsamında TMGD faaliyeti yanı sıra RID kapsamında TMGD faaliyeti yerine getirecek 
olanlara yönelik olarak ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat (IMDG Kod) uyarınca ilave 
eğitim vermek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu 
olarak TMGD Eğitimleri vermekteyiz.

İçeriği: 
- ADR den farklı olarak tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin RID istekleri
- RID içinde tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma 
prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu 
sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin 
fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
- ADR den farklı olarak, genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallarında RID 
istekleri (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
- ADR den farklı olarak RID kapsamında işaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve plakard 
takılması kuralları.
- RID kapsamında taşıma evrakı hakkında bilgiler.
- RID kapsamında sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde 
taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya 
sökülebilir tanklarda taşıma).
- RID kapsamında yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
- RID kapsamında karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
- RID kapsamında tehlikeli maddelerin ayrıştırılması/segregasyon kuralları.
- RID kapsamında taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
- RID kapsamında elleçleme ve istifleme kuralları.
- RID kapsamında yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan 
arındırma kuralları.
- RID kapsamında bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, vb.)
- Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili denizcilik mevzuatı ve kısıtlamalar.
- Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme 
kuralları.
- Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili güvenlik planlarının hazırlanması.
- Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme 
ile bu kazaların raporlanması.
- İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları
- Eğitimi tamamlama sınavı

RID kapsamında TMGD Eğitimi Katılımcısı Ön Koşulları: 
- ADR kapsamında TMGD Eğitimini önceden almış ve tamamlamış olmak.

Katılımcılar: ADR kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmanın yanı sıra ilgili 
mevzuat uyarınca RID kapsamında da TMGD olmak isteyenler



Eğitime başvuru: Eğitime başvuru şartları ve kayıt için gerekli belgeler konuyla ilgili 
Tebliğde yayınlanmış olup, web sayfamızdan ayrıntılar öğrenilebilir.

Eğitimin tamamlanması ve RID-TMGD Sertifikası için yapılacak sınav:
Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, RID kapsamında TMGD eğitimine 
katılarak, TMGD eğitimini tamamlama belgesini almak gerekir. Eğitime devam zorunludur.
TMGD eğitimi katılımcıları, eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 
en az 70 not almaları halinde Bakanlıkça yapılacak RID kapsamında TMGD sınavlarına 
katılabilirler. Sınav başvuruları eğitimi sunan yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Sınav 
başvurusu yapıldıktan sonra Bakanlığın belirlemiş olduğu sınav ücreti Bakanlık ilgili 
hesabına yatırılır ve sınav başvuru süreci tamamlanır.

RID-TMGD Sertifikası almak için:
TMGD adayları, TMGD Tebliği kapsamında Bakanlıkça açılacak sınavda 100 puan 
üzerinden en az 70 aldıklarında halinde TMGD Sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınavda 
başarılı olan TMGD adayları Sertifika almak üzere Bakanlık tarafından belirtilmiş belgelerle 
Bakanlığa başvuru yaparlar.

Süre: 3 Gün (24 saat)
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Sınıf 1 (ADR/IMDG Kod/RID) Patlayıcı Maddelerin Taşınması 
Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
Kodu: TLE182

Hedefi: 
ADR, IMDG Kod ve RID kapsamında faaliyet yerine getirecek olanlara yönelik olarak ilgili 
Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.

İçeriği:
- Genel hükümler; Yasal Dayanaklar, Patlayıcı Yasası (Patlayıcılar)
- ADR uygulaması içindeki Yapı; ADR Sınıf 1 Yapısı, Patlayıcı madde içeren Patlayıcı 
maddeler ve eşyalar, Sınıf 1 içindeki alt sınıfları, Uyumluluk Grupları, Terimlerin 
açıklanması, Tehlikeli maddeler listesinden alıntılar – Tablo A, Havai fişek Atama, Muafiyet 
ve istisnalar, Güvenlik için Gereksinimler, Tünel Özel kuralları, Tehlike serbest bırakma, 
İnsanlara ve Çevreye zarar
- Taşıma belgeleri; Yazılı Talimatlar, ADR Belgesi, Taşıma yetkilendirme, Büyük konteyner 
veya araç ambalaj sertifikası, Kayıt Belgesi, Yeterlilik belgesi, Lisans belgesi
- Ulaştırma, ekipman, araç, modları; Tam yükler, Sınıf için özel araçlar; EX / II ve EX / III 
araç tipleri, Konteyner taşıması, Tanklarda Taşıma,Mobil Patlayıcı Birimleri, Sınıf 1 için Özel 
Ambalaj hükümleri
- Etiketleme ve turuncu renkli plakalar İşaretleme; Sınıf 1 için ambalajları işaretlenmesi, 
Turuncu renkli levhalar ve plakartlar, Konteyner ve portatif tankların plakartlanması
- Taşıma Performans; Bir patlayıcı yükü ile başa çıkmak, Karışık olarak taşıma yasakları, 
Patlayıcı yükün nakliyesi,  Araçların denetimi
- Görevleri sorumlulukları ve cezalar;
- Acil müdahale; Kaza ve Kaza sonrası olaylar, Acil önlemler

Katılımcılar: ADR, RID ve IMDG Kod kapsamında faaliyet yerine getiren tüm yönetici ve 
uzmanlar, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları.

Ön Şart: Katılımcıların ADR, IMDG Kod, RID kapsamlarından en az birinde Genel 
Farkındalık düzeyinde eğitim almış olmaları önerilir. 

Süre: 2 Gün (16 saat)
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Sınıf 7 (ADR/IMDG Kod/RID) Radyoaktif Maddelerin Taşınması 
Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
Kodu:TLE183

Hedefi: 
ADR, IMDG Kod, RID kapsamında faaliyet yerine getirecek olanlara yönelik olarak ilgili Sınıf 
7 Radyoaktif Maddeler hakkında bilgi vermek.

İçeriği:
- Radyasyon fiziksel temelleri
- Radyasyon çeşitleri
- Uygulama alanları
- ADR ye göre Sınıflandırma
- Ambalajlama olanakları
- Dokümantasyon
- İşaretleme ve markalama
- Radyoaktif madde ile başa çıkmanın yolları
- Taşıma çeşitleri / Dokümantasyon
- Radyasyon ölçümleri
- Gönderen, sevkiyat, alıcı yükümlülükleri
- Ayrıştırma
- Sürücü yükümlülüğü
- Uygunsuzluklar

Katılımcılar: ADR, RID ve IMDG Kod kapsamında faaliyet yerine getiren tüm yönetici ve 
uzmanlar, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları.

Ön Şart: Katılımcıların ADR, IMDG Kod, RID kapsamlarından en az birinde Genel 
Farkındalık düzeyinde eğitim almış olmaları önerilir. 

Süre: 2 Gün (16 saat)
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KURUMSAL VE BİREYSEL
GELİŞİM KAPSAMINDA
EĞİTİMLER



Bilgi Teknolojileri Yönetimi ve Denetimi
Kodu: TLE75

Hedefi: Bilgi teknolojileri organizasyonu ve stratejileri, süreç ve standartları, bilgi varlıkları 
ve bilgi güvenliği ile hizmet yönetimi ve bunların objektif denetimi ve geliştirilmesi çağdaş 
sistemler arasında önemli yer tutmaktadır. Bilgi çağında en önemli rekabet avantajı olan 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönetim ve denetiminde uluslararası standart ve sistemler 
hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. 

İçeriği:
- Katılımcıları bilgilendirme 
 . Bilgi yönetimi ve teknolojileri
 . Bilgi yönetim sistemlerinin tasarım ve kurulumunda standartların yeri ve önemi
- Bilgi Teknolojilerinde kontrol amaçları – COBIT (COBIT- Control Objectives for 
Information Technology)
- Bilgi Teknolojileri hizmet yönetim sistemi 
 . ISO-20000 Hizmet Yönetimi Standardı
 . ITIL- IT Service Management
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
 . ISO-27001
- İş sürekliliği yönetimi 
 . Business Continuity Management Best Practice (BS-25999)
- Bilgi yönetim sisteminde dokümantasyon 
- Standart ve sistemlerin kurulum ve denetim süreci

Katılımcılar: Bilgi teknolojileri ve sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyenler.

Süre: 2 Gün
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Güvenlik Organizasyonu ve 
Personel Güvenliği
Kodu: TLE76

Hedefi:
Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasında sadece bilgi teknolojileri anlamında 
güvenlik sistemlerinin ve donanımları ile yazılımlarının kurulmuş olması yeterli değildir. 
Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bakış açısı ile 
güvenlik organizasyonu, sorumluluklar ve personelin güvenliği anlamında da gerekenleri 
katılımcılara aktarmaktır.

İçeriği:
- Güvenlik politikası
- Yönetim bilgi güvenliği forumu
- Bilgi güvenliği sorumluluklarının atanması
- Yetkilendirme süreci
- Uzman takviyesi
- Organizasyonlar arası işbirliği
- Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi
- Üçüncü taraf erişiminin güvenliği
- Dışarıdan kaynak sağlamada güvenlik
- Personel Güvenliği
 . İş tanımlarında ve kaynaklarında güvenlik
 . Personel politikası ve işe almada güvenlik
 . Gizlilik anlaşmaları
- Kullanıcı eğitimi
- Güvenlik ihlalleri kayıtları
 . Güvenlik arızalarının ve zayıflıklarının raporlanması
 . Yazılım bozulmalarının raporlanması
 . İhlallerden ve arızalardan öğrenmek
 . Disiplin süreci
 
Katılımcılar: Bilgi teknolojileri ve sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyenler..

Süre: 1 Gün
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Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kodu: TLE21

Hedefi:
- Müşteri kavramının gelişimini, temel ilkelerini ve unsurlarını açıklamak,
- Türkiye’de ve dünyadaki başarılı müşteri ilişkileri uygulamalarını örnekleyerek açıklamak,
- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak “müşteri odaklılık” için önemli özellikleri ve 
unsurları paylaşmak,
- Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yayın, referans 
ve araçları sunmaktır. 

İçeriği: 
- Müşteri kavramı ve müşteri ilişkilerinin tarihsel gelişimi
- Müşteri ilişkileri yönetimi
- Müşteri için değer yaratma
- Müşteriyle temas ve iletişim - İletişim modeli ve unsurları
- Müşteriyle iletişimde empati
- Müşterilerle iletişim biçimleri - Kritik anlar
- Müşteriye hizmetin bireylere olumlu etkileri
- Müşteriyi kazanma ve tutma
- Kaybedilen müşterinin kazanılması
 -Müşteri şikayetlerinin el alınması 
- Müşteri memnuniyetinin maliyeti

Katılımcılar: Firma yöneticileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ile ilgili bilgi verilmesi istenen 
her düzeyde personel.

Süre: 2 Gün
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Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma-Etkili Yönetim ve Liderlik
Kodu: TLE22

Hedefi:
- Liderlik kavramının gelişimini, temel ilkelerini ve unsurlarını açıklamak,
- Türkiye’de ve dünyadaki başarılı liderlik uygulamalarını örnekleyerek açıklamak, 
- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak liderlik için önemli özellikleri ve unsurları 
paylaşmak,
- Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla her katılımcının kendisinde bireysel olarak 
geliştirebileceği alanları belirlemesini ve bu konularda neler yapabileceğini düşünmesini 
sağlamak,
- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yayın, referans 
ve araçları sunmaktır.

İçeriği:
- Liderlik kavramı,
- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak liderlik için önemli özellikler ve unsurlar,
- Yönetim ilkeleri ve yasaları,
- Yöneticilikte dört unsur,
- Aslında liderlik nedir? 
- Grup dinamiği, takım çalışması ve takımların yönetimi,
- İletişim, sunuş ve anlatım,
- Nasıl karar almalı? 
- İnsanları nasıl motive etmeli?
- Çatışmadan çatışma çözme,
- Değişimi nasıl yönetiriz? Alışkanlıkları nasıl değiştiririz?

Katılımcılar: Her düzeyde yönetici, yönetici adayı.

Süre: 2 Gün
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İstatiksel Proses Kontrol 
Kodu: TLE24

Hedefi:
- Firmaların üretim, kontrol ve bakım faaliyetleri sırasında uygun istatistiksel yöntemleri 
kullanmalarını sağlamak ve bu şekilde proseslere hakim olarak olası proses ve ürün 
hatalarını önlemek, bakım maliyetlerini azaltmak, verimliliği arttırmak.

İçeriği:
- SPC Kılavuzunun tanıtımı
- Değişkenlik
- İstatistiksel Proses Kontrol Nedir?
- Normal Dağılım
- Standart Sapma
- Doğal Tolerans
- Ön Proses Yeterliliği Pp, Ppk
- Süregelen Proses Yeterliliği Cp, Cpk
- Veri Toplama Yöntemi
- X/R Yöntemi 
- X/MR Yöntemi 
- Modifiye edilmiş X-MR yöntemi
- Pro Kontrol Yöntemi

Katılımcılar: Kalite, üretim ve teknik birimlerde çalışa ; üretim, kontrol ve ilgili veri 
analizlerinden sorumlu mühendis ve teknisyenler.

Süre: 2 Gün
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Yalın Yönetim Sistemleri Bilgilendirme
Kodu: TLE26

Hedefi: Kuruluşların verimliliklerini arttırabilmeleri için gerekli olan takım temelli 
iyileştirme çalışması alışkanlığı kazandırmak. Faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen 
ve bu iyileştirmeleri takımlar halinde, bilimsel yöntemlerden yararlanarak ve proje bazlı 
yürütmek isteyen kuruluşlara yol göstermek. Yalın yönetim sistemleri hakkında farkındalık 
yaratmak ve uygulama becerisi kazandırmak.

İçeriği:
- Kitlesel üretim ve yalın üretim farklılıklar
- Yalın Üretim ve temel ilkeleri,
- Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi) 
- Stratejik Yönetim Anlayışı (Vizyon, Misyon, Hedefler, Politikalar, Kurum Kültürü)
- Standartlaştırma (5S, Süreç Yönetimi)
- JIT (VSM, KANBAN, SMED)
- JIDOKA (Poka Yoke, KAIZEN, TPM)
- Yalın yönetim teknikleri
- Yalın yönetime geçişte karşılaşılan problemler ve çözümler

Katılımcılar: Üst Yönetim, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendisler, Uzmanlar.

Süre: 1 Gün
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Temel Yönetim Teknikleri
Kodu: TLE29

Hedefi:
Katılımcıların temel yönetim teknikleri konusundaki bilgi ve uygulama düzeyini arttırmak, 
var olan yönetim beceri ve teknikleri ile ilgili güçlü ve gelişmesi gereken yönlerine dair 
farkındalık sağlamak, çalışanlar ile isteklendirici, yönlendirici ve gelişimlerinde sürekliliği 
sağlamak üzere iletişim kurabilmeleri için gerekli yöntem ve teknikleri vermek.

İçeriği:
- Yöneticinin güncel tanımı; liderlik-yöneticilik-koçluk tanım ve kavramları
- Yönetici tarzları ve çalışanlara etkileri
- Çalışan türleri ve isteklendirme yöntemleri
- Etkili görevlendirme
- Etkili performans değerlendirme
- Performans değerlendirmede yapılması ve yapılmaması gerekenler
- Takım kurma ve yönetme
- Etkili iletişim: dinleme, soru sorma, beden dili, empati kurabilme
- Duygusal zeka ve yönetimi
- Çalışanlara etkili geribildirim verebilme teknikleri
- Hedef belirleme becerileri
- Uygulamaya yönelik örnekler

Katılımcılar: Her seviyede yönetici, takım çalışması yürütücüleri, proje yöneticileri

Süre: 2 Gün
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Üretim Yönetimi 
Kodu: TLE32

Hedefi:
Üretim yönetiminde planlama stratejilerini belirlemek ve sistemi kurmak, müşteriye 
taahhüt edilen teslim sürelerine uymak için; malzeme ihtiyaç planlaması, üretim 
planlaması ve kontrol yöntemlerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

İçeriği:
- Giriş
 . Üretim tipleri
 . Planlama stratejileri
- Üretim Planlama ve Kontrol teknikleri 
 . Ürün ağacı, reçete, parça listesi, 
 . Malzeme ihtiyaç planlaması 
 . Satınalma ve üretim iş emirleri
 . Operasyon planları, 
 . Standart zamanlar, 
 . Kalıp bağlama, model değiştirme, geçiş süreleri
 . Detaylı planlama 
 . Master plan, 
 . Detay plan, Kapasite kullanımı
 . Kapasite planlaması 
 . ERP sistemleri

Katılımcılar: Üretimle ilgili yöneticiler, Üretim planlama bölümlerinde görev alanlar 

Süre: 1 ya da 2 gün
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Proje Yönetimi 
Kodu: TLE35

Hedefi:
Katılımcılara, başarılı projeler gerçekleştirmek üzere; kendi projeleri üzerinde proje 
tanımlama ve planlama teknikleri uygulama becerisi kazandırmaktır.

İçeriği:
- Proje yönetimine giriş ve tanımlar
- Ulusal ve Uluslararası proje destekleri hakkında bilgilendirme
 . TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, TTGV kredileri, Kalkınma Ajansı, AB Çerçeve 
program destekleri, Bakanlık destekleri
 . Projenin içeriği, yenilikçi yönü, ilgililik
 . Proje bütçesi ve desteklenen ve desteklenmeyen harcamalar
 . Değerlendirme kriterleri ve hakemler
- Proje Tanımlama 
 . Proje tanımlamanın önemi, amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
 . Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar 
 . Proje müşterisi ve paydaşları 
- Proje planlama teknikleri 
 . Gantt-Chart ve çizelgeleme teknikleri
 . İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler
- Proje risk analizi 
 . Risk analizi ve değerlendirme tekniği
 . Proje risklerinin proje planına etkisi 
- Projelerde maliyet yönetimi
 . Proje bütçesi hazırlama ve planlama,
 . Proje bütçesi kontrol

Katılımcılar: Kuruluşların süreç iyileştirme, İnovasyon, Ar-Ge, yatırım projelerinde görev 
alan yöneticiler ve proje ekipleri

Süre: 2 Gün
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Teknoloji Yönetimi ve Ürün Geliştirme 
Kodu: TLE38

Hedefi:
Teknolojik gelişmelerin nasıl izleneceğini, kuruluşun stratejileri ile teknolojik hedeflerinin 
nasıl ilişkilendirileceğini, teknolojik yetenek ve uygulama becerilerinin nasıl kazanılacağını, 
yönetileceğini ve nasıl ticarileştirileceğini; yeni ürün geliştirme projelerinde teknolojik 
değerlendirmelerin ve risk analizlerinin nasıl yapılması gerektiğini katılımcılar aktarmak.

İçeriği:
- Temel kavram ve tanımlar
- Teknolojik alanda stratejik yönetim
 .  Stratejik yönetim ve teknoloji yönetimi süreci
 . Teknoloji geliştirme yaklaşımları
 . Örgütsel düzenleme
 . Teknoloji yönetiminde kullanılan yaklaşımlar
 . Teknoloji sınıflandırması
 . Teknoloji önceliklendirme
 . Teknolojik olgunluk-yetkinlik-hazırlık analizleri
 . Teknoloji öngörüsü
 . Teknoloji yol haritası
 . Teknoloji eylem planları
- Teknoloji yönetiminin iş süreçleri ile ilişkisi
 . Teknoloji yönetimi ve proje yönetimi
 . Teknoloji yönetimi ve yeni ürün geliştirme
 . Teknoloji yönetimi ve sistem mühendisliği
 . Teknoloji yönetimi ve mühendislik yönetim süreçleri
 . Ar-Ge ve teknoloji yönetimi
 . Yenilik/İnovasyon yönetimi

Katılımcılar: Teknoloji yönetiminin kuruluşlarında uygulanması konusunda bilgi sahibi 
olmak isteyen kurum ve kuruluş temsilcileri, teknoloji yönetimi kapsamında faaliyetler 
içinde bulunan uzmanlar, mühendisler, iş, proje ve ürün geliştirme uzmanları

Ön Koşul:  Asgari mühendislik lisans programından mezun olmak

Süre: 2 Gün
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Stratejik Planlama
Kodu: TLE176

Hedefi:
Küresel rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında işletmelerin ve kuruluşların stratejilerini 
hazırlamaları ve yönetmeleri yaşamsal önemdedir. Stratejileri olmayan ve yönetemeyen 
işletmeler ve kuruluşlar ancak günübirlik ve tepkisel çözümler ile rekabet sürecinde 
ayakta kalmaya çalışırlar. Eğitimde, stratejik planlama araçları ele alınacak, tanıtılacak ve 
bilgilendirme yapılacaktır. Eğitimde ağırlıkla stratejik planlama üzerinde durulacaktır.

İçeriği:
- Stratejik Planlama
 . SWOT Analizi
 . Misyon
 . Vizyon
- Strateji Geliştirme
 . Stratejik amaçlar
 . Stratejik hedefler
 . Performans göstergeleri
 . Stratejik faaliyetler
 . Stratejik plan
- Stratejiyi uygulamak
 . Kurumsal karne
  Finansal boyut
  Müşteri boyutu
  Süreçler boyutu
  Yönetim ve organizasyon boyutu
 . Bütçe planlama ve kontrol
  Strateji bütçesi
  Yıllık bütçe planlama
  Bütçe izleme ve değerlendirme
 . Performans değerleme sistemi
  Strateji ile kişisel performans ilişkisi
  Performans değerleme sistemleri

Katılımcılar: Üst düzey, orta düzey veya ilk kademe yöneticiler veya proje ekipleri

Süre: 1 Gün
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Problem Çözme Teknikleri
Kodu: TLE30

Hedefi:
- Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek,
- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve 
deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek,
- Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların 
hızlı uyumunu sağlamak,
- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği:
- Problemi tanımlama
- Problem çözme aşamaları,
- Problem çözme teknikleri
- Akış şeması
- Beyin fırtınası
- Neden - sonuç analizi
- Veri toplama
- Pareto
- Gruplandırma/Diyagramlar
- Önceliklendirme matriksi
- Fayda maliyet analizi
- Örnek problem çözümleri

Katılımcılar: Her seviyede yönetici, Takım çalışması semineri katılımcıları, Takım, proje 
veya iyileştirme ekibi üyeleri 

Süre: 2 Gün
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Toplam Kalite Yönetimi
Kodu: TLE33

Hedefi:
 - Toplam Kalite Yönetiminin gelişimini, temel ilkelerini, ana unsurlarını katılımcılarla 
paylaşmak, bu ilke ve unsurları mevcut koşullara bağlı olarak yorumlamalarını sağlamak,
- Türkiye’de ve dünyadaki başarılı uygulamaları örnekleyerek yorumlamak ve bu 
örneklerden mevcut koşullara göre dersler çıkarmak, 
- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak TKY’nin bireysel ve kurumsal gelişime olan 
katkılarını tartışmak ve geri besleme görüşleri paylaşmak,
- Mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme uygulamaları için temel bazı bilgileri iletmektir. 

İçeriği:
- Toplam Kalite Kavramı, gelişimi, temel ilkeleri ve ana unsurları
- Bireysel ve kurumsal gelişime olan katkıları
- Mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme uygulamaları için temel bilgiler
- Kalite kavramının evrimi
- Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkeleri ve Deming Usta,
- Japon mucizesi neydi, ne oldu?
- Bazı gurular ve yaklaşımları
- Toplam kalite yönetiminin temel bileşenleri
- Başarı ve başarısızlık örnekleri

Katılımcılar: Firmaların üst ve orta düzey yöneticileri ve yönetici adayları, TKY bilgisi 
verilmek istenen her düzeyde personel.

Süre: 2 Gün
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MSA (Ölçüm Sistemi Analizi)
Kodu: TLE37

Hedefi:
Proses kalitesinin iyileştirilmesi çalışmasında önemli unsurlardan birisi de prosesin bir 
parçası olan ölçme aletleri ve sistemidir. Bir kalite iyileştirmesi olayında en başta gelen 
unsur doğru ve tutarlı bilgi edinmektir. Doğru ve tutarlı bilgi ise ancak doğru veriler 
ile elde edilebilir. Proseslerimizdeki ölçme aletleri ile elde ettiğimiz verilerin ne kadar 
tutarlı olduğunun analizinin yapılması, ölçme sisteminin ne derecede yeterli olduğunun 
istatistiksel teknik ile ortaya çıkarılması amacı ile düzenlenmiş bir eğitimdir.

İçeriği:
- Değişkenlik, normal dağılım, normal dağılım parametreleri
- Bir proses olarak ölçme sistemi
- Ölçme hatalarının bileşenleri
- Geyç doğruluğu, kararlılığı ve doğrusalllığı
- Geyç tekrar edebilirliği –tekrar üretebilirliği
- Geyç R&R çalışması alıştırmalar, örnekler
- Signal to Noise oranı
-  Geyç yeterliliği

Katılımcılar: Kalite Güvence, Proses Kontrol, Üretim, Teknik Hizmet, ARGE, Satınalma 
departmanlarında çalışan mühendis ve orta kademe yöneticiler.

Ön Koşul: Kalibrasyon ve İPK eğitimlerini görmüş olmak bu konunun daha rahat 
anlaşılması açısından gereklidir.

Süre: 1 Gün
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FMEA Hata Etkileri ve Analizi
Kodu: TLE39

Hedefi: - Yeni üretim prosesine geçecek veya mevcut prosesi geliştirmek isteyen 
şirketlerde proseslerde olabilecek olası hatalarla bunların sebeplerinin analizi ve olası 
problemlere engel olunarak sürekli iyileştirme sağlamak için gerekli bilgileri uygulamalı 
mevcut standartlara uygun olarak vermek.

İçeriği:
- Ürün ve Proses tanımı
- FMEA ekibinin oluşturulması
- Veri toplama sistemi
- Proses fonksiyonları
- Hata türü, etkileri ve sebepleri analizi
- Kontrol ve proses hakimiyeti önlemleri
- Olasılık, Şiddet ve Keşfedilebilirlik tahmini
- RÖG, Risk Öncelik Göstergesi hesaplamaları
- 1. aşama Proses iyileştirme ve geliştirme planlama ve uygulaması
- Sonuçların izlenmesi
- Yeni RÖG’ lerin değerlendirilmesi
- 2. aşama Proses iyileştirme ve geliştirme planlama ve uygulaması
Sonuçların izlenmesi

Katılımcılar: Firmalarında en az bir yıl görev yapmış: üretim, kalite, teknik, satış, , servis 
satın alma ve tasarım mühendisleri ve sorumluları.

Süre: 2 Gün
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İnovatif Hizmet Geliştirme
Kodu: TLE134

Hedefi:
Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği küresel ekonomide, hizmet sektöründe 
yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin 
başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur. Bu projelerde en önemli unsur da bireysel 
ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu eğitimde hizmet 
sektöründe inovasyon projelerinin yeri, önemi ve gerçekleştirim süreci paylaşılacaktır.

İçeriği:
- Bilgilendirme
 . Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?
 . İnovatif hizmetleri hayata geçirirken ulusal destekler 
- Kurumsal Yenilikçilik kapasitesini değerlendirme
 . Özdeğerlendirme çalışması
- İnovatif hizmet üretme süreci
 . Teknoloji ve hizmet
 . Yeni hizmet geliştirme sebepleri
 . Hizmet sektöründe inovasyon yolları
 . Yeni hizmet geliştirme modelleri
 . Yeni hizmet geliştirme çevrimi
- Açık inovasyon
 . Açık-kapalı inovasyon
 . Hizmet sektöründe açık inovasyon
 . Açık inovasyon çeşitleri

Katılımcılar: Yenilikçi hizmet üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler.

Süre: 1 Gün
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İnovatif Proje Fikri Üretme Ve Değerlendirme
Kodu: TLE148

Hedefi:
Yenilikçi ürün-hizmet-süreç fikirleri bu güne kadar değişik şekilde işletmelerde karşılık 
bulmuş ve hayata geçirilmiştir. Bu eğitimde neden yenilikçi fikirlerin önemli olduğu, nasıl 
toplanıp değerlendirileceği ve nasıl hayata geçirileceğine ilişkin yöntem ve süreçler ele 
alınacaktır.

İçeriği:
- Bilgilendirme
 . Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?
 . Yenilikçi fikirleri hayata geçirmede ulusal destekler 
- Yenilikçi fikir üretme çalışması
 . Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri
 . Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci
 . Kapalı inovasyon-açık inovasyon
- Fikir atölyesi
 . Yaratıcı ben
 . Sorun-sebep ağacı
 . Çağrıştır-buluştur
 . Birleştir-karşılaştır
- Proje fikirlerini değerlendirme çalışması
 . Genel değerlendirme (Pazar cazibesi, İş sinerjisi, Fikrin yapılabilirliği, Kaynak 
ihtiyacı, Kullanıcıya faydalar, Fikrin korunması, rakipler, teknoloji)
 . Ekonomik değerlendirme (Geliştirme maliyeti, Üretim-sunum maliyeti, Diğer 
maliyetler (finansal, pazarlama-dağıtım v.b), Gelirler (Destekler, satış fiyatı), Başa baş 
noktası

Katılımcılar: Yenilikçi ürün-hizmet-süreç üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Süre: 1 Gün
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İnovasyon Projeleri İçin Proje Yönetimi
Kodu: TLE149
Hedefi:
Rekabet ortamında başarılı inovatif projeler gerçekleştirmek için öncelikle projenin iyi 
planlaması ve yönetilmesi gereklidir. Proje risklerini azaltmak için ulusal ve uluslararası 
destekler ile desteklenmeli ve kurumsal yapı içerisine entegre edilmelidir. Katılımcılar; 
inovasyon projeleri üzerinde proje tanımlama ve planlama teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır.

İçeriği:
- Proje yönetimine giriş ve tanımlar ve Proje yönetiminin aşamaları,
- Ulusal ve Uluslaraarası proje destekleri hakkında bilgilendirme
 . TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, TTGV kredileri, AB Çerçeve program destekleri, 
Bakanlık destekleri
 . Projenin Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
 . Proje planı, proje organizasyonu, teknolojik altyapı ve Projenin ekonomik yarara 
dönüşebilirliği
 . Proje bütçesi ve desteklenen ve desteklenmeyen harcamalar
 . Değerlendirme kriterleri ve hakemler
 . Sözleşme ve proje başlatma
 . Proje izleme ve sonuçlandırma
- Proje Tanımlama 
 . Proje tanımlamanın önemi, Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
 . Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar 
- Proje planlama ve kontrol teknikleri 
 . Gantt-Chart ve çizelgeleme
 . İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler
- Projelerde maliyet yönetimi
 . Proje bütçesi hazırlama ve planlama,
 . Proje bütçesi kontrol

Katılımcılar: Kuruluşların İnovasyon, Ar-Ge projelerinde görev alan yöneticiler ve proje 
ekipleri

Süre: 1 Gün
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İnovasyon Yönetimi
Kodu: TLE153

Hedefi:
Rekabet ortamında AR-GE ve İnovasyon projeleri gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. 
Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri yapısı gereği risk içerirler ve ulusal gelişime katkı sağlamak 
amacıyla verilen hibe devlet destekleri ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki 
amacımız; kamu destekli İnovasyon Projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara 
aktarmaktır.

İçeriği:
- Yenilikcilik, İnovasyon, ar-ge kavramları
 . İnovasyon ve ar-ge
 . İnovasyon sürecinde fikri mülki haklar
 . Açık inovasyon
 . Ürün-hizmet inovasyonu
 . Süreç inovasyonu
- Strateji ve inovasyon
 . Teknolojik yetkinliği değerlendirme
 . Stratejik yönetim
 . İnovasyon stratejisi
 . Yenilikçi ürün ve marka stratejisi ve pazar araştırmaları
- İnovasyon süreci
 . Proje fikirleri üretme
 . Proje fikirlerini değerlendirme ve seçme
 . Proje desteklerinden faydalanma
 . Projeyi hayat geçirme
- İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi 
 . Proje ortakları, 
 . Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri 
 . Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

Katılımcılar: Kuruluşların İnovasyon, Ar-GE, yatırım projelerinde görev alan yöneticiler ve 
proje ekipleri

Süre: 2 Gün
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Etkili İletişim
Kodu: TLE42

Hedefi:
- Etkili ve başarılı iletişim kurma konusunda temel ilkeleri paylaşmak,
- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve 
alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek,
- Doğrudan yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar 
tarafından tanınmasını sağlamak, 
- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır.

İçeriği:
- İletişimin yasaları
- Tek yönlü ve iki yönlü iletişim 
- İletişim kazaları 
- Etkili dinleme /Etkili konuşma 
- Geri besleme 
- Beden dili 
- Uzlaşma 
- Stres altında iletişim /Telefonda iletişim/Yazılı iletişim
- Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz?

Katılımcılar: Her seviyede yöneticiler, Satış ve Pazarlama, Müşteri İlişkileri Bölümü gibi 
müşterilerle doğrudan ilişki halinde olan bölümlerde çalışan personel, Firma içinde 
iletişim etkililiğinin artırılması amacıyla her seviyede personel

Süre: 2 Gün
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Beden Dili, İletişim, Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi
Kodu: TLE161

Hedefi:
Türkçeyi doğru ve etkin konuşabilmenin, sözlü iletişimi beden diliyle bütünleştirebilmenin, 
karşılıklı iletişimi (sözlü ve sözsüz) etkin kılabilmenin altyapısı hakkında bilgi vermek ve 
örnekler sunmaktır. Ayrıca katılımcıları, günlük iş ve aile yaşamlarında, toplum içinde 
ihtiyaç duyacakları protokol ve görgü kuralları hakkında bilgilendirmek, önemli hususlara 
vurgu yapmak, ele alınan konuları beden dili ve iletişimi ilkeleri çerçevesinde örneklerle 
aktarmak. Kişisel / Kurumsal saygınlığa ve etkinliğe olumlu katkıda bulunmak 

İçeriği:
- Etkili konuşma ve diksiyon teknikleri
- Konuşma organları, nefes kullanımı 
- Fonetik, İstanbul ağzı (ortak ağız) 
- Yanlış söylenen ve birbiriyle karıştırılan sözcükler 
- Tonlama ve vurgu çalışmaları 
- Konuşma ve ses kusurları 
- Topluluk önünde konuşma endişesini yenmek
- İyi bir konuşmacının özellikleri
- Anlamak ve anlaşılmanın en kolay yolu; beden dili 
- Kişiler Arası İletişimde İnandırıcılık 
- Sözlü ve sözsüz iletişim 
- Jest ve mimikler 
- Beden dilinin etkin kullanımı
- Beden dilini geliştirmek için neler yapılabilir? 
- Terbiye-Nezaket-Zarafet ve Estetik 
- Temel görgü kuralları,
- Ziyaret ve görüşme seremonisi,
- Oturma pozisyonu ve beden dili etiği,
- Resmi açılışlarda konuşma adabı ve davet incelikleri,
- Davetler (resmi, yemekli, yemeksiz, vb.) düzenlenmesi ve uygulanması

Katılımcılar: Kişisel/ kurumsal saygınlığı ve etkinliği geliştirmek isteyen herkese açıktır.

Süre: 1 Gün
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Takım Çalışması ve Liderlik
Kodu: TLE142

Hedefi:
- Takım çalışması ve liderlik ile ilgili temel ilkeleri paylaşmak,
- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve 
alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek,
- Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından 
tanınmasını sağlamaktır.

İçeriği:
- Birey ve takım 
- Kurum kültürü ve organizasyon yapısı yönüyle takımlar 
- Yüksek performanslı takım olabilmek
- Takım çalışması bileşenleri
- Takım oluşturma ve roller
- Takım lideri ve takım yönetimi
- Güçlükler ve çözüm yolları

Katılımcılar: Her seviyede yöneticiler, Takım veya proje grubu üyeleri, Takım çalışması 
ilkelerinin bütün bir bölümde veya kuruluşta paylaşılması hedefiyle ilgili tüm çalışanlar 

Süre: 1 Gün
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Eğitici Eğitimi
Kodu: TLE36

Hedefi:
- Başarılı ve etkili sunuş yapma konusunda temel ilkeleri paylaşmak,
- Örnek uygulamalar, sunuş alıştırmaları ve canlandırmalarla bu konudaki yaklaşım ve 
alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek,
- Bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını ve 
yapılabilecek geliştirme çalışmaları konusunda niyetlenme ve cesaretlenme sağlamak,
- Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve 
araçları sunmaktır. 

İçeriği:
- Bilgi, öğrenme ve eğitim
- Eğitim için temel şartlar
- Nasıl öğreniyoruz?
- İletişimin yasaları 
- Tek yönlü ve iki yönlü iletişim 
- Eğitimde iletişim kazaları
- Etkili dinleme/Etkili konuşma 
- Beden dili 
- Katılımcılarla bir bütün olmak 
- Eğitim ve sunuşlarda kullanılacak araçlar 
- Hazırlık ve sunuş 
- Sunuş sonrası izleme

Katılımcılar: Her seviyede yönetici, Firma içi-dışı ve profesyonel olarak eğitici olarak görev 
üstlenen personel,

Süre: 2 Gün
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