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Sayın Yöne�ciler
Değerli Meslektaşlarımız;

 TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi üre�min 
eği�mden geç�ği inancı ile 2017 yılı 
eği�m programlarını hazırlamış�r.

 Siz yöne�cilere düşen en önemli 
görevin evrensel değerlere açık, bilgi
üre�mine katkıda bulunabilen 
bireylerin ye�şmesini ve gelişmesini 
sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

 Ekte sunulan eği�m 
programların yanı sıra, talep e�ğiniz 
eği�mleri de gerçekleş�receğimizi 
bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri 
ka�lıma ve katkıya davet ediyoruz.

 Ayrıca şubemiz birik�rdiği bilgi 
ve deneyimin yanı sıra nitelikli teknik 
personeli ile kitapçığımızda 
sunduğumuz hizmetleri 
gerçekleş�rmektedir. Bu hizmetlerin 
işletmelerinizde güvenli çalışma 
ortamı oluşturmaya ve verimliliğe 
katkı sunacağına inanıyor, talep ve 
önerilerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi



*Başvuru
Seminerlere başvuru, Makina Mühendisleri Odası 
Şubesinde seminer tarihinden önce telefon, faks, ya 
da e-posta yoluyla bilgi verilerek yapılır. Başvuruda 
başvuruyu yapan kişi ya da kurumun adres, telefon, 
fatura bilgileri, ka�lımcı sayıları, ka�lımcı isimleri ve 
ka�lımcı üye ise üyelik bilgileri belir�lmelidir.
*MMO Kocaeli Şubesi seminere yeterli ka�lımın 
olmaması durumunda, seminerleri iptal eme ve 
tarihleri değiş�rme haklarını saklı tutar.
*Seminer sonunda ka�lım belgesi verilmektedir.

Ödeme 
*Seminer ücre�ne ara ikramlar ve seminer notları 
dahildir.
*Banka kanalı ile yapılan ödemelerde dekontun 
MMO Kocaeli Şubesine fakslanması gereklidir.

Kayıt İptali
*Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek 
MMO Kocaeli Şubesine yazılı olarak bildirmek koşulu 
ile yapılabilir.

Kocael� Şube 
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sk. No:14 İzm�t / Kocael�
Tel : 0850 495 0 666 - 324 69 33 Faks : 322 66 47

Web: http://kocael�.mmo.org.tr
e-posta : kocael�@mmo.org.tr - eg�t�m-kocael�@mmo.org.tr 

TMMOB 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. 
Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa 
göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. 
Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında 
Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, 
Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üre�m, Üre�m 
Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomo�v ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği öğre�mi yapan üniversitelerin 
fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve 
ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve 
sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki 
çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde 
toplamaktadır.
· 18 Şube, 
· 56 İl Temsilciği, 
· 43 İlçe Temsilciliği, 
· 7 Mesleki Dene�m Bürosu, 
· Asansör Onaylanmış Kuruluşu 
· Akredite Muayene Kuruluşu (AKM)
· Akredite Deney Laboratuvarı (MERLAB)
· Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı (KALMEM)
· Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK)
· Meslek İçi Eği�m Merkezi (MİEM)
· 5 Uygulamalı Eği�m Merkezi (UEM)
· 1500‘e ulaşan İşyeri Temsilciliği ile 
Ülke genelinde yaygın bir örgütlenmeyi sağlayan 
Odamızın 1954’te 902 olan üye sayısı bugün 102.000‘e 
ulaşmış�r.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); 2 Mayıs 2007 tarihinde 26510 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 
25 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan "Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Ar�rılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerekli hükümleri yerine 
ge�rerek, 28/10/2009 tarih ve YB/B-01 sayılı B Sını� Yetki Belgemizle "Yetkilendirilmiş 
Kurum" statüsü kazanan ilk kurum olmuştur.

25 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan Yönetmelik gereği A Sını� yetki belgesi için kurumun 
bünyesinde bulunduracağı uygulama tesisi koşulunu "TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Uygulamalı Eği�m Merkezi"ni birliğimize ve ülkemize kazandırarak yerine 
ge�rerek Odamız, 15 Ağustos 2011 tarihinde "YB / A - 01" numaralı yetki belgesini 
alarak A Sını� yetki belgesi almaya hak kazanan ilk Yetkilendirilmiş Kurum olmuştur.
Uygulamalı Eği�m Merkezimizde, 27.10.2011 yılında değişikliğe uğrayan Enerji 
Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Ar�rılmasına Dair Yönetmelik 
kapsamında Enerji Yöne�cisi Eği�mi, Sanayi Etüt Proje ve Bina Etüt Proje Eği�mleri 
uygulamalı olarak yürütülmektedir. Müfredat gereği; Buhar Kazanı ve Buhar Tesisatları, 
Endüstriyel Fırın, Basınçlı Hava, Pompa Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Soğutma 
Sistemleri, Aydınlatma ve Kompanzasyon Sistemleri, Isıtma Tesisatları, Isı Geri Kazanımlı 
Bina Havalandırma Tesisatları, Bina Konfor Şartlandırma Sistemleri, Isı Pompası, Güneş 
Enerjisi gibi eği�m ünitelerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Uygulamalı Eği�m Merkezimizde tüm eği�m üniteleri verimsiz şartlarda çalış�rıldıktan 
sonra, enerji verimliliği iyileş�rme uygulamaları devreye alınarak kazançlar scada 
sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile izlenebilmektedir.

Uygulamalı Eği�m Merkezi bünyesinde kurulu bulunan ve bina içi hizme�e kullanılan 
panoramik asansör ve diğer tesisatlar ile eği�m üniteleri ayrıca MMO Meslek İçi Eği�m 
Merkezi tara�ndan düzenlenen Asansör Avan Proje ve Uygulama, Mekanik Tesisat, 
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis yetkilendirme eği�mlerinin uygulamalı sürdürülebilmesi 
için de zemin oluşturmaktadır. Ayrıca tesis, Öğrenci üyelerimizin bi�rme ödevleri ve 
Akademik çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın projeleri için de deney ve analiz �rsa� 
yaratmaktadır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

Adres: TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Uygulama Merkez�
Sanay� Mahalles� Çarşı Yapı S�tes� Blok D22

Telefon: 0262 335 33 96
E-posta: uem@mmo.org.tr
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ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE
EĞİTİMLERİ
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İçerik

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve 

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Ar�rılmasına 

Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer 

alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE 

SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA 

TEBLİĞ`in 5. Maddesinde yer alan  "(2) Enerji 

yöne�cisi eği�mleri Ek-2`de yer alan birinci ve ikinci 

eği�m modüllerinden oluşur ve aşağıda belir�len 

şekilde gerçekleş�rilir:

a) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve 

şirketler tara�ndan, Ek-2`de birinci eği�m modülü 

olarak belir�len konuları içerecek şekilde 

oluşturulan eği�m programı çerçevesinde, 

dersliklerde sınıf eği�mleri ve/veya Ek-3`te yer alan 

kılavuz çerçevesinde internet üzerinden uzaktan 

eği�mler düzenlenir. Bu eği�mlere ka�lım isteğe 

bağlıdır.

b) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve 

şirketler tara�ndan, Ek-2`de ikinci eği�m modülü 

olarak belir�len konularda ön bilgi, ölçüm, deney, 

değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek 

şekilde oluşturulan eği�m programı çerçevesinde, 

uygulamalı eği�mler düzenlenir. Bu eği�mler, Ek-

2`deki ikinci eği�m modülünde uygulamalı olarak 

verileceği belir�len konuların tamamını kapsar ve 

toplam süresi kırk ders saa�nden az olamaz. Bu 

eği�mler kapsamında verilecek ön bilgiler için 

ayrılan toplam süre, toplam eği�m süresinin dör�e 

birinden fazla olamaz. Bu eği�mlerin ön bilgi, 

değerlendirme ve hesaplama kısımları sınıf 

ortamında, ölçüm ve deney kısımları ise Ek-4`te 

belir�len çerçevede eği�m ünitelerine ve 

ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında 

çalış�rılabilen ve Genel Müdürlük tara�ndan 

uygunluk belgesi verilmiş laboratuvar ortamında 

verilir. Bu eği�mlere en az otuzbeş ders saa� devam 

etme zorunluluğu vardır.

(6) Enerji yöne�cisi eği�mler, Ek-2`de yer alan 

birinci eği�m modülü, derslik ortamında; ikinci 

eği�m modülü ise derslik ve laboratuvar ortamında 

verilecek şekilde birbirlerini takip edecek şekilde 

ardışık olarak düzenlenir."

maddesi kapsamında ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ 

düzenlenmektedir.

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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maddede belir�len enerji yöne�mi faaliyetlerinin 

yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki 

çalışanları arasından enerji yöne�cisi ser�fikasına 

sahip birisini enerji yöne�cisi olarak görevlendirir. 

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün 

olmadığı hallerde, enerji yöne�cileri veya şirketler ile 

sözleşme yapılmak sure�yle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöne�cisi ser�fikası sahibi bir kişi 

tara�ndan verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.”

 Eği�m Şartları ve Sınav

Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöne�cisi 

eği�mine ka�lanlara ser�fika verilebilmesi için bu 

kişilerin Genel Müdürlük tara�ndan yapılan veya 

yap�rılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav 

sonucunda dördüncü �krada tanımlanan şekilde 

başarılı olunması şar�r.

 Genel Müdürlük tara�ndan açılacak merkezi 

sınavlara ka�larak başarılı olunması koşulu ile 

ka�lımcılar "Enerji Yöne�cisi" Ser�fikasına sahip 

olacaklardır. Pra�k eği�mlerin faydalı olabilmesi için 

teorik eği�mlere ka�lımın gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında 

teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama 

ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eği�mlerin 

takibi ka�lımcı için yararlı olacak�r.

 Kimler Ka�labilir

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 

1. Fıkrası gereğince

" Enerji yöne�cisi eği�mlerine mühendislik alanında 

veya teknik eği�m fakültelerinin makine, elektrik 

veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans 

düzeyinde eği�m almış kişiler kabul edilir. Eği�me 

ka�lmak isteyenler, Ek`de yer alan kayıt formu ile 

Genel Müdürlüğe, yetkilendirilmiş kurumlara veya 

şirketlere başvurur.”

 Ser�fikanın Kullanılabileceği Alanlar

Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince

"Yöne�mler, yıllık toplam enerji tüke�mi bin TEP ve 

üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede 

belir�len enerji yöne�mi faaliyetlerinin yürütülmesini 

temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki 

çalışanları arasından enerji yöne�cisi ser�fikasına 

sahip birisini enerji yöne�cisi olarak görevlendirir.

 Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

 "Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya 

yıllık toplam enerji tüke�mi beşyüz TEP ve üzeri olan 

�cari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat 

alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji 

tüke�mi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi 

binalarının yöne�mleri, bina ve tesislerinde, 8 inci 

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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- Eği�me ka�lım, eği�m takvimine mahsuben 

eği�m ücre�nin belir�len tarihe kadar aşağıdaki 

hesaba ya�rılması ile kesinleş�rilecek�r.

- Eği�m merkezimizi www.mmouem.org/sanaltur 

adresinden gezebilirsiniz.

 

Başvuru  : Eği�me başvuru aşağıdaki telefonlara 

yapılabilir.

Tel            : (0 262) 335 33 96 Fax : (0 262) 335 33 92

E posta    : uem@mmo.org.tr / 

kocaeli.teknik@mmo.org.tr

Yer           : TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Uygulamalı Eği�m Merkezi

Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22 İZMİT / 

KOCAELİ (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.)

 Eği�m Süresi

Eği�m Süresi      : 10 İş Günü

Eği�m Saatleri    : 09:30 - 18:30

Gerekli Belgeler

 - Oda Üye Kayıt Belgesi

 - 2 adet fotoğraf

 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

 - Noter onaylı diploma veya çıkış sure� (Fakülte 

Sekreterliğinden veya kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan 

aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

- Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöne�cisi Eği�m 

Ücre�" ibaresi belir�lerek ya�rılan eği�m ücre�ne 

ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak 

ge�rilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer 

eği�me devam edemeyecek�r.

 Eği�me Ka�lım

 - Kursiyer adaylarının ka�lmak istedikleri eği�m 

dönemi için MMO Uygulamalı Eği�m Merkezimiz ile 

ile�şim kurarak ön kayıt yap�rması gerekmektedir.

- Planlanan eği�m için MMO tara�ndan yapılacak 

olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste 

oluşturulacak ve ka�lımcılara duyurulacak�r. MMO; 

kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne 

alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede 

istediği ka�lımcıya yer verip vermemekte serbes�r.

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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değerlendirme kısımları ise dersliklerde yapılır.

c) Üç modülden ibaret etüt-proje eği�mlerinin toplam 

süresi yüzyirmi ders saa�nden az olamaz. Bu sürenin en 

az seksen ders saatlik kısmı Ek-2`de belir�len birinci ve 

ikinci eği�m modülleri için, geriye kalan kısmı ise üçüncü 

eği�m modülü için kullanılır.

maddesi kapsamında ETÜT PROJE EĞİTİMİ 

düzenlenmektedir.

 Kimler Ka�labilir

Yönetmelik 12. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 6. Madde 1. 

Fıkrası gereğince

 "Etüt-proje eği�mlerine mühendislik alanında en az 

lisans düzeyinde eği�m almış kişiler kabul edilir. Eği�me 

ka�lmak isteyenler, Ek`de yer alan kayıt formu ile Genel 

Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurur.

Ser�fikaların Kullanılabileceği Alanlar

Etüt Proje Ser�fikası : Yönetmelik 6. Madde 1. Fıkrası 

gereğince

" Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel 

kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar 

tara�ndan, sanayi ve/veya bina sektörlerinde faaliyet 

yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde 

yetki belgesi verilir."

İçerik

 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Ar�rılmasına Dair Yönetmeliğin    

11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 

tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA 

FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ`in 6. Maddesinde yer 

alan

(2) Etüt-proje eği�mleri Ek-2`de yer alan birinci, ikinci ve 

üçüncü eği�m modüllerinden oluşur ve aşağıda belir�len 

şekilde gerçekleş�rilir:

a) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar 

tara�ndan düzenlenen etüt-proje eği�mleri, Ek-2`de yer 

alan müfredat konularının tamamını ve teorik bilgi, 

ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi hususları 

içerecek şekilde, ardışık olarak uygulanan üç ayrı modül 

halinde oluşturulan eği�m programı çerçevesinde 

gerçekleş�rilir.

b) Teorik olarak verilmesi istenen konularla ilgili eği�mler 

dersliklerde, uygulamalı olarak verilmesi istenen 

konuların ölçüm, deney ve/veya gösterim kısımları ile ilgili 

eği�mler Ek-4`te belir�len çerçevede eği�m ünitelerine 

ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında 

çalış�rılabilen ve Genel Müdürlük tara�ndan uygunluk 

belgesi verilmiş laboratuvar ortamında, uygulamalı olarak 

verilmesi istenen konuların hesaplama, analiz ve 

BİNA VE SANAYİ ETÜT PROJE EĞİTİMİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 

onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüke�mi 

ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının 

yöne�mleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede 

belir�len enerji yöne�mi faaliyetlerinin yürütülmesini 

temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından 

enerji yöne�cisi ser�fikasına sahip birisini enerji 

yöne�cisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından 

görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji 

yöne�cileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak sure�yle 

hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöne�cisi ser�fikası sahibi bir kişi 

tara�ndan verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

Eği�m Şartları ve Sınav

Etüt-proje eği�mlerinde devam etme zorunluluğu 

aşağıdaki şekildedir:

a)    1) Eği�mler en az 120 ders saa� olarak düzenlenir. 

Eği�me devam koşulu, birinci eği�m modülü için isteğe 

bağlı, ikinci ve üçüncü eği�m modüllerinin her biri için en 

az 35 ders saa�nden az olmamasıdır. Eği�min başarılı 

olması için tüm derslere devam edilmesi tavsiye edilir.

2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen 

enerji yöne�cisi eği�mlerine ka�larak sanayi ve bina 

Yönetmelik 6. Madde 3. Fıkrası gereğince, Enerji 

Verimliliği Danışmanlık Şirke� Yetkilendirilmesinde

" Sanayi kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde 

asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma 

şar� aranır:

b) Etüt-proje ser�fikasına ve en az 5 yıllık mesleki 

deneyime sahip asgari 3 mühendis"

" Bina kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde 

asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma 

şar� aranır:

b) Etüt-proje ser�fikasına ve en az 3 yıllık mesleki 

deneyime sahip asgari 2 mühendis”

Enerji Yöne�cisi Ser�fikası : Yönetmelik 9. Madde 1. 

Fıkrası gereğince

"Yöne�mler, yıllık toplam enerji tüke�mi bin TEP ve üzeri 

olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede 

belir�len enerji yöne�mi faaliyetlerinin yürütülmesini 

temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki 

çalışanları arasından enerji yöne�cisi ser�fikasına sahip 

birisini enerji yöne�cisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

"Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık 

toplam enerji tüke�mi beşyüz TEP ve üzeri olan �cari 

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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Gerekli Belgeler

 Oda Üye Kayıt Belgesi

 2 adet fotoğraf

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

 Noter onaylı diploma veya çıkış sure� (Fakülte 

Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı 

belgeler kabul edilir)

 Kursiyer adı-soyadı ve " ETÜT PROJE EĞİTİM ÜCRETİ" 

ibaresi belir�lerek ya�rılan eği�m ücre�ne ilişkin dekont

·  Sadece 3. Eği�m modülüne ka�lacak ka�lımcılar için; 

Enerji Yöne�cisi Eği�mi daha önce tamamlanmış ise, 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden Odamız 

tara�ndan teyit alınması amacıyla, Eği�m veren kurum 

veya kuruluştan alınmış eği�m modülleri için devam 

zorunluluğunun yerine ge�rildiğine dair yazı

·  Sadece 3. Eği�m modülüne ka�lacak ka�lımcılar için; 

18.09.2012 tarihinden önce alınmış Sanayi Enerji 

Yöne�cisi ve Bina Enerji Yöne�cisi Ser�fikalarının 

fotokopileri yada birleş�rilmiş Enerji Yöne�cisi 

Ser�fikasının Fotokopisi

*Sadece 3. Modüle ka�lacak ka�lımcıların yukarıdaki 

son 2 maddeyi içeren belgeleri ödeme dekontu ile 

birlikte göndermesi zorunludur. İstenen diğer belgelerin 

kursun ilk günü eksiksiz olarak ge�rilmesi 

gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan kursiyer eği�me 

devam edemeyecek�r.

sektörleri için enerji yöne�cisi ser�fikası almış olanlar ile 

bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen fark 

sınavlarına girerek enerji yöne�cisi ser�fikalarını 

birleş�renler, birinci ve ikinci eği�m modüllerine devam 

etme yükümlülüğünü yerine ge�rmiş sayılır.

b)    Yönetmelik 12. Madde 4. Fıkra ve Tebliğ 6. Madde 3. 

Fıkra gereğince eği�min tamamlanmasını takip eden en 

fazla 3 ay içerisinde, ka�lınan eği�m gurubuna bağlı 

olarak, yönetmelik kapsamında bulunan gerçek bir 

Endüstriyel Tesiste veya Binada etüt ve proje çalışmasının 

yapılması ile tamamlanacak bir bi�rme ödevi 

hazırlanmalıdır.

c)   Etüt eği�mi sonrasında hazırlanan bi�rme ödevinden 

başarılı olanlar, Genel Müdürlük tara�ndan açılacak 

merkezi sınavlara ka�larak başarılı olunması koşulu ile 

ka�lımcılar "ETÜT PROJE" Ser�fikalarına sahip 

olacaklardır. Talep etmeleri durumunda ka�lımcılara 

"ENERJİ YÖNETİCİSİ" ser�fikası da ayrıca düzenlenecek�r.

d)  Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöne�cisi 

eği�mine ka�lanlara ser�fika verilebilmesi için bu kişilerin 

Genel Müdürlük tara�ndan yapılan veya yap�rılan 

merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü 

�krada tanımlanan şekilde başarılı olunması şar�r.

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ



11

Eği�m Süresi

A)   ETÜT PROJE EĞİTİMİ (1.Modül+2.Modül+3.Modül 

Eği�mi)Ka�lımcıları için:

Eği�m Süresi      : 16 İş Günü

Eği�m Saatleri    : 09:30 - 18:30

B)   Sadece 3. Modül Eği�mine ka�lacak 18 Eylül 2012 

tarihli tebliğ öncesi Sanayi Enerji Yöne�cisi ve Bina Enerji 

Yöne�cisi Ser�fikasına veya birleş�rilmiş Enerji Yöne�cisi 

Ser�fikasına sahip ka�lımcılar için:

Eği�m Süresi      : 6 İş Günü

Eği�m Saatleri    : 09:30 - 18:30

Eği�me Ka�lım

  Kursiyer adaylarının ka�lmak istedikleri eği�m dönemi 

için MMO Uygulamalı Eği�m Merkezimiz ile ile�şim 

kurarak ön kayıt yap�rması gerekmektedir. 

 Planlanan eği�m için MMO tara�ndan yapılacak olan ön 

değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve 

ka�lımcılara duyurulacak�r. MMO; kurslar esnasında 

müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa 

da; nihai listede istediği ka�lımcıya yer verip vermemekte 

serbes�r.

·  Eği�me ka�lım eği�m ücre�nin belir�len tarihe kadar 

aşağıda belir�len hesaba ya�rılması ile 

kesinleş�rilecek�r.

Başvuru             : Eği�me başvuru aşağıdaki telefonlara 

yapılabilir.

GSM: 0(530) 700 72 07     Tel  : (0 262) 335 33 96  Fax : (0 

262) 335 33 92

E posta           : uem@mmo.org.tr  / 

kocaeli.teknik@mmo.org.tr

Yer                 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Uygulamalı Eği�m Merkezi

                        Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22   

İZMİT / KOCAEL (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.)

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ
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MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİMLERİ
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MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİMLERİ

Odamız, Meslek İçi Eği�m ve Belgelendirme Çalışmalarını, teknik 
mevzuata göre, bağımsız ve tarafsız belgelendirme faaliyetleri 
olarak yürütmek amacıyla; “TS EN ISO /IEC 17024 Personel 
Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standar� 
gereği akreditasyonunu tamamlayarak Personel Belgelendirme 
Kuruluşu (PBK) olmuştur. 

PBK -PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU ve
MİEM- MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ KAPSAMINDA 
VERİLEN KURSLAR

1. Mekanik Tesisat Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik 
Belgelendirme
• Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
• Havalandırma Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Soğutma Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Klima Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Havuz Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Sanayi Tipi Mu�ak Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Yangın Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Otoma�k Kontrol Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sist. Müh.Yetkil. Kursu
• LPG Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Arıtma Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Basınçlı Hava Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Medikal Gaz Tesisa� Mühendis Yetkilendirme Kursu

2. Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları 
• Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Endüstriyel ve Büyük Tüke�mli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

3. Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları 
• Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu 

4.Araç Mühendis Yetkilendirme Kursları
• Araçların CNG Ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Araçların LPG Ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu

6. Sorumlu Müdür Kursları
• LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eği�mi
• LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eği�mi (3 Gün)
• LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eği�mi (5 Gün)

7. Planlama Ve Ya�rım Hizmetleri Yetkilendirme Kursları
• Ya�rım Hizmetleri Yöne�mi Mühendis Yetkilendirme Kursu
• Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

8. Şan�ye Şefliği Semineri
• Şan�ye Şefliği

9. Bilirkişilik Kursları
• Kamulaş�rma Davaları Bilirkişilik Kursu
• İş Kazaları Bilirkişilik Kursu
• Makina Değerleme Bilirkişilik Kursu
• Otomo�v, Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
• Yangın, Doğal Afet Bilirkişilik Kursu

10. Enerji Eği�mleri
• Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eği�mi
• Enerji Yöne�cisi Eği�mi
• Etüt-Proje (Sanayi) Eği�mi
• Etüt-Proje (Bina) Eği�mi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI  PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU (PBK)
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MYK KAPSAMINDA
VERİLEN EĞİTİMLERİMİZ 

Yetk�lend�r�lm�ş
Belgelend�rme Kuruluşu

YB-0047
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UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMİ VE SINAVI

MYK - ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE 

BELGELENDİRME

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Personel 

Belgelendirme Kuruluşu, 19.01.2007 tarihinde AB-

0003-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) tara�ndan akredite edilmiş ve 

16.05.2016 tarihinde YB-0047 kodu ile Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tara�ndan yetkilendirilerek 

yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve 

belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamış�r.

MYK KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ve 

BELGELENDİRME PROGRAMLARI

· MYK ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI Seviye3

· MYK ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI Seviye4

· MYK ASANSÖR MONTAJCISI Seviye3

· MYK ASANSÖR MONTAJCISI Seviye4

· MYK MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye3

· MYK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye3

· MYK ÇELİK KAYNAKÇISI seviye3

· MYK PLASTİK KAYNAKÇISI seviye3

· MYK ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI seviye3

· MYK KAYNAK OPERATÖRÜ seviye4

· MYK DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI seviye3

· MYK DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI seviye3

· MYK SİLİNDİR OPERATÖRÜ seviye3

· MYK EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ seviye3

· MYK GREYDER OPERATÖRÜ seviye3

· MYK ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI seviye3

· MYK KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) OPERATÖRÜ Seviye3

· MYK DOZER OPERATÖRÜ Seviye3

· MYK ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ            

Seviye3
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UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMİ VE SINAVI

MYK KAYNAKÇI SINAVLARI

KOCAELİ`de MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu)`nun 
Kaynakçı Belgelendirmeleri konusunda sınav yapma 
yetkisi verdiği tek yerel kuruluş olan Makina 
Mühendisleri Odası-Kocaeli Şubesi olarak; Kaynakçı 
Sınavları gerçekleş�rmekteyiz.

SINAV:
Şubemiz tara�ndan MYK kapsamında 
· Çelik Kaynakçısı (Seviye-3) Sınavı [11UY0010-3]
· Kaynak Operatörü (Seviye-4) Sınavı [11UY0016-4]
· Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye-3) Sınavı 
[11UY0033-3]
· Doğalgaz Polie�len Boru Kaynakçısı (Seviye-3) 
Sınavı [11UY0034-3]
· Alüminyum Kaynakçısı (Seviye-3) Sınavı 
[11UY0014-3]
· Plas�k Kaynakçısı (Seviye-3) Sınavı [09UY001-3] 
düzenlenmektedir.

Sınav teorik(test) ve uygulamalı olmak üzere iki 
aşamalıdır.

Hem MYK hem de TS EN ISO standardına uygun 
düzenlenecek sınavlar sonucunda başarılı olanlar 
için; ulusal ve uluslararası geçerlilikte olan Kaynakçı 
Ser�fikaları düzenlenecek�r.

(Yeterli ka�lım olması halinde sınavları firma 
içerisinde gerçekleş�rebilmekteyiz)

NOT: Başvuru formunda sadece IBAN No, Kişisel 
Bilgiler, İşyeri Bilgileri ve Başvuru sahibinin İmzası-
Başvuru Tarihi kısımları doldurulacak�r.

NOT: Kimlik fotokopileri, ödeme dekontları ve 
başvuru formuyla birlikte, hangi kaynak yöntemi 
olduğu da belir�lerek aşağıdaki mail adreslerine 
başvuru yapılmalıdır. Ayrıca birer fotoğraf ve 
başvuru belgelerinin(başvuru formu, kimlik 
fotokopisi ve ödeme dekontu) asıllarının tara�mıza 
kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru 
belgelerinin gönderildiği mailde hangi kaynak 
yönteminden ka�lım sağlanacağı da belir�lmelidir.

İŞ-KUR GERİ ÖDEME TEŞVİKİ:
Başvuru sırasında tara�mıza bilgi verilmesi halinde, 
sınavdan başarılı olanlar İş-Kur’dan sınav ücre�nin 
tamamını geri alabileceklerdir.
Bu teşvikten faydalanacaklardan 60,00 TL olan 
belge ücre� alınmayacak�r.

Teşvikten faydalanacaklar, başvuru formuna sınava 
ka�lacak personelin IBAN numarasını yazmalıdırlar.
İş-Kur, başarılı olanların ücretlerini bu hesaba 
ya�racak�r.
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UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMİ VE SINAVI

AÇIKLAMALAR:
Çelik Kaynakçısı Sınavları temel 4 yöntemle (Elektrik 
Ark, Gazal�, Argon ve Oksijen 
Kaynağı)düzenlenmektedir: 
1. ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)
2. METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) 
(135)
3. TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) 
(141)
4. OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311)

NOT: Sınava ka�lacaklar iş ayakkabısı ve iş 
elbiseleriyle gelmelidir.

NOT: Uygulama sınavı esnasında kaynak eldiveni, 
önlüğü ve gözlüğü temin edilecek�r. Ancak isteyen 
ka�lımcı kendi eldivenini, önlüğünü ve gözlüğünü 
de ge�rebilir.

EK-1: Sınava ka�lacaklar için başvuru formu
EK-2: Sınav ücretlendirmesine ilişkin MYK tabanlı 
tarife listemiz

Hesap Bilgilerimiz
T.İş Bankası ANKARA/Yenişehir Şubesi
Hesap No: 4218 5994240
IBAN: TR08 0006 4000 0014 2185 9942 40

NOT: Ödeme yapmadan önce mutlaka bizimle 
ile�şime geçiniz. Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki 
ile�şim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Bilgi ve Başvuru İçin: 

Telefon: 0262 3246933 Dahili: 120/121
E-Posta: kaynak-kocaeli@mmo.org.tr 
/miem.kocaeli@mmo.org.tr
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LPG OTOGAZ İSTASYONLARI ve
DOLUM TESİSLERİ

SORUMLU MÜDÜRLÜK
EĞİTİMLERİ
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5307 sayılı Sıvılaş�rılılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  15 maddesi ve 

16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan LPG Piyasası Sorumlu Müdür 

Ymnetmeliği ile 25 Mart 2006 tar,h ve 26119 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Sıvılaş�rılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Eği�m ve Sorumlu 

MüdürYönetmeliği gereğince LPG piyasasında 

gmrev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum 

personeli, tüp dolum personeli, tüp dağı�m 

araçlarının şoförleri ve tüp dağı�m personeli, tanker 

dolum personeli, test ve muayene elemanları ve 

otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, 

projelendirme ve imala�nda görev alan diğer 

personelin eği�m ve belgelendirilmesi zorunluluğu 

hüküm al�na alınmış�r.

1) SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMLERİ

Anılan Yönetmeliğin 13. maddesi’nde “Dolum tesis 

ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür 

çalış�rılmasının zorunlu olduğu belir�lmetedir.

A) MÜHENDİLER İÇİN OTOGAZ İSTASYONLARINDA 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ

TMMOB Üyesi Mühendislere Yönelik Olarak 

düzenlenen Eği�mler 3 yarım gün (18 ders saa�)

sürmekte; eği�m sonunda düzenlenen sınavda 

başarılı olanlar için “sorumlu müdürlük” belgesi 

düzenlenmektedir. Eği�me başvuru için ilgili Odaya 

kayıtlı olmak ve aidat borcunun bulunmaması 

gerekmektedir.

B) TEKNİKERLER İÇİN OTOGAZ İSTASYONLARINDA 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ

Anılan Yönetmeliğin 14. maddesinde “meslek 

yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik 

teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji 

tesisleri işletmeciliği, gaz ve tesisa� teknolojisi, 

refineri ve petro-kimya teknolojisi” 

programlarından mezun olanlar ve “kimyager” 

unvanını almış olanlarda LPG Otogaz İstasyonu 

sorumlu müdürü olarak görev alabilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ: 5 yarım gün

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI ve DOLUM TESİSLERİ
SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMLERİ
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C) DOLUM TESİSLERİNDE SORUMLU MÜDÜRLÜK 

EĞİTİMİ

Yönetmeliğe göre TMMOB üyesi (Makine, Çevre, 

Kimya, Petrol Mühendisleri); LPG dolum 

tesislerinde sorumlu müdürlük yapabilmektedir. Bu 

ünvana hak kazanabilmesi içinİ öncelikle (A. 

şıkkında) belir�len otogaz istasyonlarında sorumlu 

müdürlük eği�mine karılım gereklidir. İkinci modül 

eiği�mi olan dolum tesisi yöne�ciliği 1 günlük 

eği�mine devam ederek; kurs sonrasında 

düzenlenen sınavlarda başarılı olunması 

gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün

İSTASYON SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGELERİNİN 

DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN EVRAKLAR

Eği�mler sonunda sınav vardır, başarılı olanlara 

ka�lım belgesi düzenlenmektedir. Ka�lım belgesi ve 

bağlı bulunan Oda tara�ndan istenen evrakların 

sunulması sonrasında Sorumlu Müdürlük Belgesi 

ilgili Oda tara�ndan düzenlenir. Belgenin 

düzenlenebilmesi için gerekli bilgi ve belge eği�m 

esnasından kursiyerlere ile�lmektedir.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI ve DOLUM TESİSLERİ
SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMLERİ

LPG YETKİLİ TEKNİK PERSONEL KURSLARI
· LPG Teknik Personel Kursu
· LPG Tüpü Test Ve Muayene Personeli Kursu

LPG YETKİLİ İŞLETME PERSONELİ KURSLARI
· Tüplü LPG Dağı�m Personeli Kursu
· LPG Dolum Tesisi Boşal�m Personeli Kursu
· LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu
· LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu
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LPG OTOGAZ İSTASYONLARI ve DOLUM TESİSLERİ
SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMLERİ

1.LPG'nin Emniyetli Bir şekilde İkmal Yapılması

2.Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri ve 

Yangın Tedbirleri

3.LPG'nin Doldurulması Sırasında Topraklanması

4.Uçurucu organik Bileşikler Tehlikeleri ve Korunma 

Yöntemleri

5.Dolum ve Boşal�m İşlemi Sırasında Uyulması Gereken 

Temel Kurallar

6.LPG'nin taşınması

7. Dolum ve Boşal�m İşlemi Sırasında İş Güvenliği ve 

Malzemeleri

8. İlkyardım

9.Uygulama

KATILIMCILAR

LPG 'nin doldurulması veya boşal�lması operasyonunu 

gerçekleş�ren bütün personel.(Dolum personeli, tüp 

dolum personeli, tanker dolum personeli, oto gaz dolum 

personeli, pompacılar vb.)

KAYIT VE KURS AÇMA

Bu kursa LPG'nin doldurması veya boşal�lması 

operasyonunu gerçekleş�ren bütün personel kayıt 

yap�rabilir. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, 2Adet 

fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. 

Kurslara başvuru, dilekçe ve istenen belgeler ile ön kayıt 

şeklinde yapılacak olup, kurslar yeterli sayıda başvuru 

olması durumunda tarih belirlenerek açılacak�r.

1.Kara tankerlerinin emniyetli bir şekilde ikmal yapması

2.Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri ve 

Yangın Tedbirleri

3.Kara Tankerlerinin Akaryakıtla Doldurulması Sırasında 

Topraklanması 

4.Uçurucu organik Bileşikler Tehlikeleri ve Korunma 

5.Rafineride Kara Dolum Ünitesinde, Uyulması Gereken 

Temel Kurallar 

6. LPG'nin Tehlikeli Olma Durumları ve Genel Emniyet

7.LPG'nin taşınması

8.Tankerde Dolum ve Boşal�m İşlemi Sırasında İş 

Güvenliği ve Malzemeleri

9.İlkyardım

10.Uygulama

KATILIMCILAR

Karayollarında LPG'nin dökme olarak taşınmasında görev 

yapan kamyon veya çekici şoförleri.

KAYIT VE KURS AÇMA

Bu Kursta karayollarında LPG'nin dökme olarak 

taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici kayıt 

yap�rabilirler. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, sürücü 

belgesi fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı 

fotokopisi istenmektedir. Kurslara başvuru, dilekçe ve 

istenen belgeler ile ön kayıt şeklinde yapılacak olup, 

kurslar yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih 

belirlenerek açılacak�r.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU

Süre 2 Gün Süre 2 Gün

LPG DOLUM VE
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU

LPG YETKİLİ PERSONEL KURSLARI -1



16 MMO KOCAELİ ŞUBESİ 2016 EĞİTİM HİZMETLERİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI ve DOLUM TESİSLERİ
SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMLERİ

1.LPG 'nin Tanımı ve Özellikleri

2. LPG 'nin Depolama Kuralları

3. LPG 'nin Tesisatlarında Dikkat edilmesi Gereken 

4. LPG tesisat elemanları

5. LPG Gaz Brülörleri ve Yakıcıları

6. LPG 'nin tehlikeli olma Durumları ve Genel Emniyet 

KATILIMCILAR

LPG test ve muayene elemanları, tesisat, projelendirme 

ve imala�nda görev alan diğer personel

KAYIT VE KURS AÇMA

Bu kursa LPG test ve muayene elemanları, tesisat, 

projelendirme ve imala�nda görev alan diğer personel 

kayıt yap�rabilir. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, 2 

adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. 

Kurslara başvuru, dilekçe ve istenen belgeler ile ön kayıt 

şeklinde yapılacak olup, kurslar yeterli sayıda başvuru 

olması durumunda tarih belirlenerek açıklanacak�r.

GENEL BİLGİLER

Kurslara ka�lım çağrısında başvuru sırası esas alınacak�r. 

Kurs sonucunda sınav yapılacak olup, sınavlarda 100 

üzerinden 70 alan kursiyere belgesi verilecek�r. Sınavda 

başarı göstermeyen kursiyerlerin 2 kez daha sınava girme 

hakkı vardır. Her sınav için kursiyerden 10TL sınav harcı 

alınır. Yapılan 3. Sınavda da başarılı olamayan kursiyerler 

ücretsiz olarak yeniden eği�mlere alınır.

yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih 

belirlenerek açılacak�r.

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

Süre 1 Gün Süre 2 Gün

LPG TEKNİK PERSONELİ KURSU

LPG YETKİLİ PERSONEL KURSLARI -2
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Süre 3 Gün

EĞİTİM AMACI

Kursumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünden 
Kazanların ehliyetli kişilerce işle�lmesini zorunlu kılan 
210. Maddesi gereği düzenlenmektedir.
Kursumuz, kuruluşunuzda bulunan sanayi �pi kazanları 
işletmekte görevli usta ve işçilerinizin bilgilerinin artması 
ile birlikte Kuruluşunuzdaki buhar kazanlarının güvenlik 
içinde çalışmasını, kazanların ideal işle�lmesi ile enerji 
tasarrufu kazanmakla da işletmenize büyük ölçüde 
ekonomiklik sağlayacak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ

*Kazan İşletmeciliğinin Önemi
*Su buharının elde edilmesi ve özellikleri
*Kazanların çeşitleri ve özellikleri, kazan dairesi yerleşimi
*Sıvı yakıtların özellikleri ve sıvı yakıt yakma 
sistemleri(Brülörler)
*Doğalgaz ve LPG'nin özellikleri, gaz yakıt yakma 
sistemleri(Brülörler)
*Brülör arızaları ve iyi bir brülör işletmesinin şartları
*Sıvı ve gaz yakıtlarda yanma ve yanma kontrol sistemleri
*Kazanlarda su seviyesi kontrol sistemleri
*Kazan işletmeciliği, emniyet vanaları, kazanlarda 
hidrosta�k test ve kazanlarda bakım
*Kazan besi suyu hazırlama sistemleri, su yumuşatma ve 
demineralize sistemleri, degazörler, kazanlarda kullanılan 
kimyasal maddeler
*Kızgın su ve kızgın yağ kazanları
*Enerji tasarrufu ve çevre kirliliği

KİMLER KATILMALI

Kazanları işletmekte görevli usta ve işçiler

SANAYİ TİPİ KAZANLARIN
 İŞLETİLMESİNDE YARDIMCI PERSONEL KURSU

SANAYİ KAZANLARI İŞLETMECİLİĞİ KURSLARI

· Buhar Kazanları (A Sını� Belge)
· Kızgın Sulu Kazanları (B Sını� Belge)
· Sıcak Sulu Kazanları (C Sını� Belge)
· Kızgın Yağ Kazanları (D Sını� Belge)
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Süre 2 Gün

EĞİTİM İÇERİĞİ
-Kaldırma Aparatları
-Emniyetli Çalışma Güçleri
-Yük Bağlama Örnekleri
-Emniyetli Vinç Kullanımı
-Standart El İşaretleri
-Vinç Bakımı

EĞİTİMDE İSTENEN BELGELER:

1. 2 Adet Fotoğraf
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi(18 yaşını bi�rmiş olmalı)
3.Kan Grup Belgesi( ya da ehliyet fotokopisi(kan grubu 
yazıyor ise ))
5.Öğrenim Belgesi Fotokopisi
6.Sağlık Raporu(Sağlık Ocağı'ndan)

Yol, baraj, köprü inşaat vb işyerinde sıklıkla kullanılan 
vinçlerin operatörleri ile işaretçileri arasında güvenli 
ile�şimin sağlanması amacıyla 'Güvenlik ve Sağlık 
İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun işaretleşme kurallarının 
kavra�lması amaçlanmaktadır.

KALDIRMA MAKİNALARINDA İŞARETÇİ EĞİTİMİ
Bu eği�me Vinç operatörleri ve operatör olmak isteyen 
ara teknik elemanlar, konu hakkında bilgi sahibi olmak 
isteyen saha mühendisleri iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda çalışanlar ka�labilir.

İçerik :

İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin kavra�lması

Vinçlerin özelliklerinin tanı�mı

Vinçlerin genel bakım ve kontrolleri

Vinçlerin çalışma sahasında alınacak önlemler

Vinçlerle yüklerin kaldırılması ve taşınmasında alınacak 

güvenlik tedbirleri

Vinçlerin yönlendirilmesinde kullanılan işaretlerin 

kavra�lması

TAVAN VİNCİ EĞİTİMİ
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EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında Çalışanların 

sorumluluğu

2.İş Kazasının tanımı ve Kaza Sınıfları

3.İş Kazalarının oluşumu

4.İş Kazalarının geçek maliye�; ortaya çıkan kayıp ve 

zararlar,

5.Kaza örnekleri (fotoğraf ve film)

6.Emniyetsiz Hareketlerin, İş kazarlının oluşumundaki 

önemi: İlginç emniyetsiz hareket ve kaza örnekleri, 

Emniyetsiz davranışların belirlenmesi(film ve diyaloglar)

7.İş Kazalarına Uğramadan emniyetli çalışabilmek için ne 

yapmalıyız, nasıl düşünmeli ve davranmalıyız?

8.Önleyici(pro-ak�f)ve düzel�ci (re-ak�f) tedbirler ve 

bunlara örnekler, 

9.İşin yapılmasında Sistem ve İnsan Hatalarının tespit 

edilip iyileş�rilmesinde temel Al�n Kurallar

Ka�lımcı Profili: Üre�m, taşıma ve kontrol süreçlerinde 

çalışan, işçi, ara teknik eleman ve ustalar.

İŞ KAZALARI, OLUŞUMU,
EMNİYETSİZ HAREKETLERİN
ÖNEMİ VE ALTIN KURALLAR

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI

Şubemiz, Sanayi kuruluşlarında oldukça yüksek 

oranda iş kazası riski taşıyan, soğuk şekillendirme 

yapan preslerde, bu riski en aza indirmek 

boyutunda, öncelikle pres operatörlerinin eği�lmesi, 

bilinçlendirilmesi ve belgelendirme amacıyla 

düzenlenmektedir.

  Şubemizde bir gün teorik ders ve bir gün 

uygulama şeklinde yapılacak eği�m sonrası yapılan 

sınavda başarılı olan kullanıcılara “Mekanik Pres

Operatör Belgesi” verilecek�r. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 -  Tanımlar, 

 -  Pres kalıp ilişkisi      -  Mekanik pres tanımı

 -  Çeşitleri, yapısı

 -  Mekanik pres kontrol sistemleri

 -  Mekanik pres emniyet sistemleri

 -  İş güvenliği      -  Kullanım talima�, bakım talima�

 -  Uygulama ve sınav

EĞİTİM TARİHİ

  Yapılacak başvurulara göre tarih belirlenip

kurs açılacak�r.

KİMLER KATILMALI

  Pres konusunda bilgisi olan teknik elemanlar.

PRES OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSLARI

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�
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İçerik:

1.Sesin oluşumu, yansıması, değişik ortamlarda yayılma hızı

2.Sesin özellikleri; şidde�, yüksekliği, frekansı

3.İşitme kulağın yapısı

4.Ses şidde� birimi ve seviyeleri, işitme eşiği,

5.Gürültünün olumsuz etkileri

6.Gürültüden korunmanın yolları

7.Elektrik emniye� ve kontrolü: Elektrik panoları, kablolar, enerji ge�rilmesi, elektrikli aletlerin kullanılması

8.Tehlike bölgeleri(Hazardous Zones)ve Ex-proof malzeme kullanımının önemi

9.Sta�k elektrik:  Tanım, nasıl oluşur, ne gibi sorunlara yol açar? Tavsiyeler (an�sta�k kıyafetler, earthing and bonding, vb.)

10.Sıcak\ Ateşli çalışmalar: Oksi- ase�len ve ark kaynağı işlemlerinde tehlikeler ve çözümler, basınç al�ndaki tüplerin 

taşınması, stoklanması, kullanımı ve kontrolü, topraklama maşasının doğru kullanımı,

11.Genel emniyetli yük kaldırma, taşıma, araç yükleme ve boşaltma, İş makinaları ile enerji hatları arasında bırakılması 

gereken emniyet mesafeleri, yük kaldırmada vücudun doğru kullanımı, (makine, araç, vinç vasıtası ile) ağır yüklerin 

emniyete bağlanması, kaldırılması ve örnekler, ölümcül bir kazanın incelenmesi

12.(Yüksekete çalışmalar hariç, tüm faaliyetler göz önüne alınarak) Genel KKD kullanımı.

Ka�lımcı Profili: Üre�m, taşıma ve kontrol süreçlerinde çalışan , işçi, ara teknik eleman ve ustalar.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA, ELEKTRİKLİ VE SICAK ÇALIŞMALAR,
TEHLİKE BÖLGELERİ, STATİK ELEKTRİK VE KKD KULLANIMI



EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında Çalışanların 

sorumluluğu

2.İş Kazasının tanımı ve Kaza Sınıfları

3.İş Kazalarının oluşumu

4.İş Kazalarının geçek maliye�; ortaya çıkan kayıp ve 

zararlar,

5.Kaza örnekleri (fotoğraf ve film)

6.Emniyetsiz Hareketlerin, İş kazarlının oluşumundaki 

önemi: İlginç emniyetsiz hareket ve kaza örnekleri, 

Emniyetsiz davranışların belirlenmesi(film ve diyaloglar)

7.İş Kazalarına Uğramadan emniyetli çalışabilmek için ne 

yapmalıyız, nasıl düşünmeli ve davranmalıyız?

8.Önleyici(pro-ak�f)ve düzel�ci (re-ak�f) tedbirler ve 

bunlara örnekler, 

9.İşin yapılmasında Sistem ve İnsan Hatalarının tespit 

edilip iyileş�rilmesinde temel Al�n Kurallar

Ka�lımcı Profili: Üre�m, taşıma ve kontrol süreçlerinde 

çalışan, işçi, ara teknik eleman ve ustalar.

İŞ KAZALARI, OLUŞUMU,
EMNİYETSİZ HAREKETLERİN
ÖNEMİ VE ALTIN KURALLAR

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI

Şubemiz, Sanayi kuruluşlarında oldukça yüksek 

oranda iş kazası riski taşıyan, soğuk şekillendirme 

yapan preslerde, bu riski en aza indirmek 

boyutunda, öncelikle pres operatörlerinin eği�lmesi, 

bilinçlendirilmesi ve belgelendirme amacıyla 

düzenlenmektedir.

  Şubemizde bir gün teorik ders ve bir gün 

uygulama şeklinde yapılacak eği�m sonrası yapılan 

sınavda başarılı olan kullanıcılara “Mekanik Pres

Operatör Belgesi” verilecek�r. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 -  Tanımlar, 

 -  Pres kalıp ilişkisi      -  Mekanik pres tanımı

 -  Çeşitleri, yapısı

 -  Mekanik pres kontrol sistemleri

 -  Mekanik pres emniyet sistemleri

 -  İş güvenliği      -  Kullanım talima�, bakım talima�

 -  Uygulama ve sınav

EĞİTİM TARİHİ

  Yapılacak başvurulara göre tarih belirlenip

kurs açılacak�r.

KİMLER KATILMALI

  Pres konusunda bilgisi olan teknik elemanlar.

PRES OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSLARI

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

26
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

· PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA 
EĞİTİMİ
· ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMLERİ
· İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ
· İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANLAMASI
· OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME
· OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
STANDARDI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
· MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS) 
HAZIRLAMA EĞİTİMİ
· ÇALIŞMA KOŞULLARI – İŞ HİJYENİ
· İŞ KAZALARININ ARAŞTIRILMASI ANALİZİ VE 
RAPORLANMASI
· YÜKSEKTE EMNİYETLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
· MEKANİK PRES OPERATÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİMİ
· GENEL İŞ EMNİYETİ VE İŞ SAĞLIĞI, EMNİYETLİ 
ÇALIŞMA KURALLARI EĞİTİMİ
· İŞ KAZALARI, OLUŞUMU, EMNİYETSİZ 
HAREKETLERİN ÖNEMİ VE ALTIN KURALLAR
· GÜRÜLTÜDEN KORUNMA, ELEKTRİKLİ ve SICAK 
ÇALIŞMALAR, TEHLİKE BÖLGELERİ, STATİK ELEKTRİK 
ve KKD KULLANIMI
· EMNİYETLİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA, KAZI 
ÇALIŞMALARI, KAPALI ALANLARA GİRİŞ VE ÇALIŞMA 
İZİNLERİNE (PTW) UYUM
· KALDIRMA MAKİNALARINDA İŞARETÇİ EĞİTİMİ

· KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR EĞİTİMİ (KKD)
MÜTEAHHİT İDARİ VE TEKNİK PERSONELİNE 
YÖNELİK EĞİTİMLER

· İŞ EMNİYETİ NASIL YÖNETİLİR ? (SEÇ YÖNETİM 
SİSTEMİ : KURULUŞ, UYGULAMA, İZLEME VE ÖLÇME, 
GÖZDEN GEÇİRME / DEĞERLENDİRME)
· SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ, EMNİYETSİZ HAREKETLERİN 
TESPİTİ– RAPORLANMASI – ANALİZİ VE GENEL 
EMNİYETLİ ÇALIŞMA KURALLARI
· İŞ KAZALARININ ARAŞTIRILMASI TEKNİKLERİ, 
ANALİZ METOTLARI VE RAPORLANMASI
· İŞYERİNDE TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ VE RİSK 
ANALİZİNİN YAPILMASI
· YÜKSEKTE EMNİYETLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
· GÜRÜLTÜ KONTROLU VE İŞİTME SAĞLIĞI 
PROGRAMININ HAZIRLANMASI
· ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINLA MÜCADELE 
SEMİNERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERLERİ

· ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE TEMEL ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ ODAKLARI
· BUHAR KAZANLARI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ
· BUHAR SİSTEMLERİ ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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DİĞER ARA TEKNİK ELEMAN EĞİTİMLERİ

MEKANİK TESİSAT İŞÇİLİĞİ

BAĞLANTI ELEMANLARI (CIVATA - TORKLAMA)

AKTARMA ORGANLARI (KAYIŞ-KASNAK, DİŞLİ KUTULARI VE KAPLİNLER)

VANALAR (SU, BUHAR, PROSES HATLARINDA KULLANILAN DİĞER VANALAR)

BUHAR TESİSATLARI VE CİHAZLARI

EMNİYET VANALARI (PSV)

YATAKLAR VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (YUMUŞAK VE MEKANİK SALMASTRALAR)

ISI DEĞİŞTİRİCİLER

VİBRASYON

YAĞLAMA SİSTEMLERİ

ÖLÇÜ ALETLERİ

SU ISLAHI

İZOLASYON 

YANGIN SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ (MEKATRONİK)

TEMEL ELEKTRİK
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
TASARIM / ÜRETİM

SEMİNERLERİ
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BAŞVURU ve KAYIT KOŞULLARI
CAD - CAM yazılımlarının seçimi firmalar açısından 
oldukça önem kazanmaya başlamış�r. Ülkemizin 
gelişen ensütriyel tabanı ve firmalar arası rekabet, 
bu konudaki ya�rımların artmasına neden 
olmaktadır.
CAM programları herhangi bir CAD ortamında 
hazırlanmış modelin CNC tezgahlarında 
işlenebilmesi için kullanılan paket programlardır. 
CAD programlarında kullanıcılar işleme için uygun 
takımı, işleme tarzını, işleme parametrelerini 
programın sunduğu grafiksel bir ara yüzü 
seçebilirler. CAM programı bu verilere dayanarak 
takım yollarını en kısa yolu izleyecek şekilde 
oluşturup tezgah için NC kodları üre�r. Daha sonra 
bu kodlar tezgaha aktarılarak model oluşturulur. 
CAM programları pek çok özel işleme yöntemleri 
sunmaktadır. Bunlar, kalan talaşın otoma�k 
hesaplanması, model üzerinde izlenen bir alanın 
işlenmesi, dik yüzeyler için özel işlemlerin yapılması 
gibi özellikleridir. Böylece bu programların kullanımı 
ile kalite artmakta ve üre�m zamanı düşmektedir.

TEKNİK RESİM KURSU
AUTOCAD KURSU
SOLİDWORKS KURSU
CATIA V5 KURSU
INVENTOR KURSU
ANSYS EĞİTİMLERİ
   ANSYSY WORKBENCH’E GİRİŞ
   ANSYS CFX’E GİRİŞ
MSPROJECT KURSU

EĞİTİMLERE KİMLER KATILMALI
Bilgisayar destekli tasarım ve üre�m konusunda 
çalışan ya da kendini bu alanda ye�ş�rmek isteyen 
mühedis, teknisyen ve teknikerler.

KAYITLAR
Eği�m tarihinden 3 gün öncesine dek faks, e-posta 
ve telefonlar bilgi verilerek yapılır. Başvuruda, 
karılacak kişi ve kurumunun adres, telefon fatura 
bilgileri, ka�lımcıların isimleri ve MMO’na üye olup 
olmadıkları belir�lmelidir.

EĞİTİM ŞEKLİ
Tüm dersler uygulamalı olarak gerçekleşirilir.
Dersler, 10 kişilik klimalı sınıflarda bir kişiye bir 
bilgisayar düşecek şekilde gerçekleş�rilir. Kurslar, 
gelen başvurulara göre tarih belirlenerek açılır.

EĞİTİM KATILIM BELGESİ
Kurslarda başarılı olanlara “MMO Eği�m Ka�lım 
Belgesi” verilir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ
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TEKNİK RESİM KURSU

KURS PROGRAMI
- Standartlar
- Yazı, çizgi, kağıt. kağıt katlama, yazı alanları, ölçek
- Geometrik çizimleri
- İzdüşüm
- Ölçülendirme
- Kesitler
- Yüzey işleme işaretleri
- Toleranslar
- Perspek�f
- Viadalar, civatalar
- Ara kesit ve açınımlar
- Montaj resimleri

SÜRE: 64 Saat

KURS TARİHİ
Yapılacak başvuralara göre tarih belirlenip kurs 
açılacak�r.

KİMLER KATILMALI
Teknik ressam, tasarım ve teknik elemanlar

AutoCAD 2016 KURSU

Son yıllarda bilgisayar sektöründe hızla yaşanan 
gelşmeler, mühendislik uygulamalarında önemli bir 
yeri olan “Bilgisayar Destekli Tasarım” (CAD-
Computer Aided Design) alanında da çarppıcı 
yazılımların ortaya çıkmasını saplamış�r.
Autocad programı, benzer CAD yazılımları arasında 
kullanımı son derece kolay ve genel mühendislik 
uygulamalarına uygun, pra�k çözümleri olan bir 
yazılım olmuştur.
Bu kursta AutoCad ile iki boyutlu çizim yapmayı ve 
AutoCAD’in püf noktalarını öğrenerek, yap�ğınız 
çizim ve tasarımların hatasız ve çok daha hızlı 
olmasını sağlayacaksınız.

KURS PROGRAMI
- AutoCad’in genel olarak tanı�lması
- Menülerin kullanımı ve iki boyutlu düzlemde 
koordinat tanımlamaları
- Çizim komutları
- Yardımcı komutlar
- Düzenleme komutları
- Görüntü kontrolü
- Çizim ayarlarının gerçekleş�rilimesi
- Katmanlar
- Bloklar
- Ölçülendirme
- 3 Boyutlu tasarım giriş
- Çık� alma

SÜRE: 50 Saat
KİMLER KATILMALI: Mühendisler, mimarlar, 
teknikerler ve teknisyenler, grafik tasarımla uğraşan 
sektör çalışanı.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ

AutoCAD
3 BOYUTLU KURSU

KURS PROGRAMI
- Surface (yüzey) modelleme komutları
- Solid (ka�) modelleme komutları
- Solid düzenleme araçları
- Kağıt uzayı (paper space)
- Sahne ışık komutlarının anla�mı
- Materyal atama (kaplama) konularının anla�mı
- Render araçları ve örneklemeler
- Animasyon (canlandırma)

SÜRE: 40 Saat

KİMLER KATILMALI: 
2 boyut AutoCAD temel bilgisine sahip olan, makina 
mühendisleri, tekniker ve teknisyenler, tasarımla 
uğraşan sektör çalışanları.

SOLIDWORKS KURSU

KURS PROGRAMI
- Temel fonksiyonlar, komutlar, taslak çizimi, 
ölçümlendirme, otoma�k ölçülendirme, unsur 
oluşturma, sketch açma, ilişki kurma, otoma�k ilişki 
kurma, op�osn ayarlarının yapılması, basit parça 
modelleme.
- Unsurlar ve komutlar
- Dizayn tabloları oluşturma
- İleri montaj
- Montaj içinde yeni parça oluşturmak
- Montaj içerisinde konfigürasyon oluşturmak
- SolidWorks Office Modüllerinin anla�lması
- Kaynaklı konstrüksiyon oluşturma, parça ve 
montajda matema�ksel eşitlikler oluşturma Eği�m 
boyunca sürekli uygulama örnekleri ve eği�m 
sonunda bi�rme projesi çalışmaları yapılmaktadır.
Ka�lım belgesi verilecek�r.

SÜRE: 60 Saat
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ

CATIA V5

Ka�lımcıları, CATIA yazılımını kullanarak parçalarının 
ka� modellerini oluşturacak, teknik resimlerini elde 
edebilecek parçalardan montajları ve demontajları 
inşa edebilecek ve parçalarını / montajlarını 
sorgulayabilecek seviyeye ge�rmek.

KURS PROGRAMI
- Bilgisayar destekli sistemler hakkında
- Ca�a hakkında
- Ca�a penceresi tanı�mı
- Eskiz ortamı (Sketcher Workbench)
- Ka� model oluşturma alanı 
(Part Design Workbench)
- Montaj oluşturma alanı 
(Assembly design Workbench)
- Çizim ortamı (Dra�ing Workbench)
- Uygulamalar

SÜRE: 60 Saat

MS PROJECT

KURS PROGRAMI
• Giriş ve Temel Kavramlar
• Bir Proje Planı Oluşturmak - Görevler
• Bir Proje Planı Oluşturmak - Kaynak ve Atamalar
• Proje Planının Uygulanması - İlerlemenin 
İzlenmesi, Çözümleme, Kontrol
ve Raporlama
• Proje Verisinin Düzenlenmesi ve Raporlar
Not: Ka�lımcılar eği�me dizüstü bilgisayarlarıyla 
gelmelidirler

SÜRE: 15 Saat

KİMLER KATILMALI: Proje Yöne�mi konusuna ilgi 
duyan herkes.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ

INVENTOR

Inventor mekanik tasarım sistemi, varolan 
geleneksel unsur tabanlı modelleme yazılımlarının 
ötesine geçerek, tasarım sürecini kısaltmayı, 
işbirliğini ar�rmayı, veri paylaşımı ve verilerin 
yeniden kullanımını geliş�rmeyi amaçlamaktadır. 
Yeni versiyonun taşıdığı bazı yenilikler:

Montaj Konfigürasyonları
- Parça numarası ve isimlendirmesi için temalar 
tanımlayabilir,
- Modelleme sırasında yapılan değişikliklerin 
otoma�k olarak alınması ile montaj tabloların 
değiş�rebilir,
- Teknik resim, sunum ve türe�lmiş montajların 
oluşturulması sırasında istenen montaj ailesini 
seçebilir,
- Eleman ekleme özelliği ile montaj 
konfigürasyonuna yeni bileşenler ekleyebilirsiniz.
- Zebra analizi, yüzeylerin devamlılığı ve teğetlik 
durumu konusunda görsel bir analiz sunmaktadır.
- Yüzeylerin eğriliğini kontro ledebilirsiniz.
- KEsit analizi, minimum ve maksimum duvar 
kalınlığını vermektedir.
- Eğim açıları model üzerinde renklerle görülebilir.

Yeni Çelik Profil Aracı
Çelik profil tasarım aracı ile 3 boyutlu eskizleri ya da 
parçaların kenarlarını kullanabilirsiniz. Bu eskizler 
profillerin konumunu ve izleyecekleri yolu tanımlar. 
Çelik prfoil elemanları seçilerek, bu eskizler 
üzerinde ka� model olarak oluşturulur.

Kaplama ve Canlandırma
- Kaplamaların öz izlemesi ile, canlandırmaların 
tamamlanmasından önce elde edilecek sonuçlar ile 
ilgili fikir elde etme,
- Bir dosyada birden fazla canlandırma yapabilme, 
kararma, sınırlama canlandırmalarında 
geliş�rmeler,
- Eylemlerin kopyalanması, yapış�rılması ve 
ayarlanması.

KURS PROGRAMI
- Parça modelleme
- Akıllı parçalar ve unsurlar
- Teknik resim
- Montaj modelleme
- Uyarlanabilir parçalar
- Sunum dosyaları
- Kaynak tasarımı
- Karmaşık geometri modelleme
- Sac metal tasarımı ve açınımların alınması
- Esnek montajlar
- Montajların konumsal ifadeleri
- Cıvata, somun, rulman vb. milyonlarca standart 
parça
- Tasarım verilerinin yöne�mi

SÜRE: 50 Saat

KİMLER KATILMALI
2 Boyut AutoCAD temel bilgisine sahip olan makina 
mühendisleri, tekniker ve teknisyenler, tasarımla 
uğraşan sektör çalışanı.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM / ÜRETİM SEMİNERLERİ

ANSYS EĞİTİMLERİ

ANSYS WORKBENCH’E GİRİŞ
Bu eği�m, yapısal ve ısıl analizlerin, workbench 
simula�ons yazılımında yapılmasını kapsamaktadır.
- Sonlu elemanlar ile simula�ons temelleri
- Genel preprocessing
- Sta�k yapısal analiz
- Serbest �treşim analizi
- Isıl analiz
- Lİneer burkulma analizi
- Sonuçların görüntülenmesi
- CAD @ Parametreler
- Yorulma modülü
- Şekil op�mizasyonu

SÜRE: 2 gün

KURS TARİHİ: Yapılacak başvurulara göre tarih 
belirlenip kurs açılacak�r.

ANSYS CFX’E GİRİŞ
1.Gün ANSYS Desing Modeller de geometri 
oluşturulması, CFD analizlerine uygun hale 
ge�rilmesi ve bu geometri üzerine ANSYS 
meshing’te bahsedilecek�r.
2. ve 3. gün temel bir CFD analizinin ANSYS CFX 
çözücünün de tanımlanması, sınır koşullarının 
oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesinden 
bahsedilecek, turbylans ve ısı transferi hakkında 
genel bilgi verilecek�r. Eği�mde, kullanıcıların 
programın ara yüzüne alışmaları ve temel CFD 
analizini ANSYS CFX çözücüsünü kullanarak 
gerçekleş�rilmeleri hedeflenmektedir.
- ANSYS Design Modeler kullanarak CFD 
kullanıcılarına yönelik uygun geometri 
oluşturulması
- ANSYS Meshing kullanarak CFD analizlerine uygun 
çözğm ağı oluşturulması
- Hesaplamalı Akıskanlar Dinamiği (CFD)’ne giriş
- ANSYS CFX programının ara yüzünün ve temel 
ayarlarının tanı�lması
- Sınır koşullarının çeşitleri ve doğru kullanımı
- Ayrıklaş�rma yöntemleri ve çözücü 
algoritmalarının tanı�lması ve doğru kullanımı
- Sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve 
raporlanması
- Süreksiz rejim akışkanlarının modellenmesi ve 
ANSYS CFX ara yüzünün kullanımı
- Turbulans modellernin tanı�lması ve turbulanlı 
akışkanların uygun turbulans modeli kullanılarak 
doğru çözülmesi
- İle�m, taarımı ve birleşik ısı transferinin ANSYS 
CFXara yüzünde kullanımının tanı�lması
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SEMİNERLERİMİZ
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ISO-TS 16949:2009
OTOMOTİV SPESİFİKASYONU

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
 Eği�mde; otomo�v sektörüne yönelik kalite yöne�m sistemi 
şartlarını içeren ISO/TS 16949:2009 teknik şartnamesine göre iç 
denetleme yapacak personele gerekli yetkinliklerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu eği�m ile ka�lımcılar 
kalite yöne�m sistemlerinin etkinliğini nasıl sorgulayacaklarını ve 
boşlukları nasıl tespit edeceklerini anlayacaklar; bir iç denetçi 
olarak kendilerine güven ve uzmanlık kazanacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  ISO 9001:2008 gereklilikleri ve felsefesi
 -  Denetçi gözüyle ISO/TS 16949 şartları
 -  IATF Süreç yaklaşımı
(Ahtapot ve kaplumbağa diyagramları yaklaşımı)
 -  Sistem dene�mi / üre�m prosesi dene�mi /
ürün dene�mi kavramları
 -  Denetlemelerde görev ve sorumluluklar
 -  Denetçi özellikleri
 -  Dene�m tekniği ve planlama 
 -  Denetlemenin gerçekleş�rilmesi 
 -  Süreç bazlı denetleme
 -  Bulgular ve uygunsuzluklar
 -  Raporlama, düzel�ci faaliyetler ve takip dene�mi
 -  Sınav

Eği�mde konular, gerçeğe uygun uygulama 
örnekleri ve grup çalışmaları ile tar�şılır. Bunlara
ek olarak ev ödevleri verilir. 

 

KİMLER KATILMALI
  Kalite güvence sisteminin kuruluşunda 
ve uygulamasında, kuruluş içi ve yan sanayi 
denetlemelerinde görevlendirilecek personel. 
Ka�lımcıların ISO/TS 16949, APQP, PPAP, MSA, SPC ve 
FMEA konularında bilgili olmaları gerekmektedir.

SINAV VE BELGELENDİRME
  Eği�m sonunda sınav vardır. %65’in üzerinde 
başarı gösteren ka�lımcılara başarı belgesi, 
diğerlerine ka�lım belgesi verilir. Değerlendirmede 
sınav sonucu ve eği�m süresindeki ka�lım göz önüne 
alınır.

SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ
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SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Kuruluş içinde, kalite yöne�m sisteminin uygulanışını ve 
etkinliğini incelemek içiniç dene�mlerin yapılması 
gerekmektedir.Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve 
geliş�rilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. 
Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistema�k 
olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleş�rilmesi ve 
sonuçların değerlendirilmesi gereklidir. 

Dene�mlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme 
içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından 
denetçiler tara�ndan denetlenmesi gerekmektedir. ISO 9001 
belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk 
olarak yer almaktadır.
 
Bu eği�m ka�lımcılara iç denetlemelerin nasıl yapılacağını 
öğretecek�r. Ka�lımcılar ISO 9001 ve ISO 19011 standartlarına 
göre denetleme nasıl planlanacağı, gerçekleş�rileceği, 
raporlanacağı ve nasıl düzel�ci faaliyet alacakları 
ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Akreditasyon ve belgelendirme 
 -  ISO 9001’e genel bakış 
 -  Denetleme �pleri 
 -  Dene�mlerde görev ve sorumluluklar 
 -  Denetçi özellikleri
 -  Dene�m tekniği ve planlama 
 -  Denetlemenin gerçekleş�rilmesi
 -  İnsan faktörü
 -  Bulgular ve uygunsuzluklar
 -  Raporlama, düzel�ci faaliyetler ve takip dene�mi
 -  Sınav

ISO 9001:2008
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

Eği�mde konular, gerçeğe uygun uygulama 
örnekleri ve grup çalışmaları ile tar�şılır.
Bunlara ek olarak ev ödevleri verilir.

KİMLER KATILMALI
  Kalite güvence sisteminin kuruluşunda ve uygulamasında, 
kuruluş içi ve yan sanayi denetlemelerinde görevlendirilecek 
personel.  Ka�lımcıların ISO 9001 standardına hakim 
gerekmektedir. Eği�m standart şartlarını bilen 
ka�lımcılara göre tasarlanmış�r.

SINAV VE BELGELENDİRME
  Eği�m sonunda sınav vardır. %65’in üzerinde başarı gösteren 
ka�lımcılara başarı belgesi, diğerlerine ka�lım belgesi verilir. 
Değerlendirmede sınav sonucu ve eği�m süresindeki ka�lım göz 
önüne alınır.

3 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLU

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
İş dünyasında kalitenin geliş�rilmesi, verimliliğin ar�rılması ve 
sorunların teşhisi ve analizi konularında ista�s�ksel yöntemlerin 
kullanımı bir zorunluluk haline gelmiş�r. İsta�s�ksel 
yöntemlerden biri olan, ista�s�ksel süreç kontrolün temel amacı 
süreçteki özel nedenleri yok ederek süreci kontrol al�nda tutmak 
ve hataları gidermek�r.

Bu programın ilk gününde, eği�m boyunca karşılaşılacak olan 
temel ista�s�ksel teknik ve terimlerin tanı�lması ve bu 
tekniklerin karar sürecinde uygulanması ile ilgili bilgi 
aktarılmaktadır. Aynı günde daha sonra yaygın olarak kullanılan 
X-R tablosu detaylı biçimde anla�lacak ve yorumlanacak�r. 

Eği�min ikinci gününde ise X-MR tablosu, Makina ve süreç 
yeterlilik çalışmaları(Cmk,Ppk,Cp,Cmk) ile niteliksel kontrol 
tabloları (P, np, c ve u) anla�lacak�r.Ayrıca ilk onay işleminde 
oldukça yaygın olarak kullanılan Pre-kontrol yöntemi ile 
diğer kontrol tabloları hakkında bilgi verilecek�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
- İsta�s�k ve ölçme
    -  İsta�s�ğin uygulaması
    -  İsta�s�k uygulamalarında süreç
    -  İsta�s�ksel ölçüler 
- Veri toplama
    -  Ana kütle ve örnekleme
    -  İsta�s�ksek seriler
- İsta�s�ksel kavramlar
    -  Normal dağılım, z-tabloları
    -  Ortalama, mod, medyan
    -  Değişim aralığı
    -  Değişkenlik ve standart sapma
    -  Kararlılık
 - Temel ista�s�ksel teknikler
    -  Histogram
    -  Pareto diyagramı

    -  Neden-sonuç diyagramı
    -  Doğrusal regresyon
    -  Dağılma diyagramı 
    -  Eğilim diyagramı
    -  Akış diyagramı
    -  Kontrol tablosu
- İsta�s�ksel Süreç Kontrolu
    -  X-R tabloları
    -  X-MR (X - Hareketli Aralık)
    -  p,np,u ve c tabloları 
    -  Yorumlama ve analiz 
- Süreç Yeterliliği (Cp,Ppk,Cmk,Cpk)
- Diğer Süreç Kontrol Tabloları
    -  Pre-kontrol
    -  Üstel ağırlıklı hareketli ortalama tablosu
       (EWMA)
    -  Birikmiş toplam kontrol tablosu (CuSum)
    - Çok değişkenli kontrol tablosu
       (mul�variate control charts)
    - Regresyon kontrol tablosu
    - Short – run kontrol tabloları
    - Bölge kontrol tablosu – Zone chart

  Eği�mde ak�f ka�lım ve grup çalışmaları esas�r. Gerçek haya�a 
Karşılaşılabilecek örnekler üzerinde çalışılır. Bu çalışmalara 
yardımcı olmak üzere, ka�lımcıların eği�me elektronik hesap 
makinası,  ge�rmeleri yararlı olacak�r.

KİMLER KATILMALI
  Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme 
konumunda olan ve temel matema�k bilgisine sahip olan her 
düzeyden personel. Ka�lımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır.
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SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Bu eği�m ka�lımcılara standardın özelliklerini tanı�ktan sonra iç 
denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretecek�r. Ka�lımcılar 
denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleş�rileceği, 
raporlanacağı ve nasıl düzel�ci faaliyet alacakları ile ilgili 
uygulamalar yapacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  ISO 10002’ye genel bakış 
 -  Dene�mlerde görev ve sorumluluklar 
 -  Denetçi özellikleri
 -  Dene�m tekniği ve planlama 
 -  Denetlemenin gerçekleş�rilmesi
 -  İnsan faktörü
 -  Bulgular ve uygunsuzluklar
 -  Raporlama, düzel�ci faaliyetler ve takip dene�mi
 -  Sınav

Eği�mde konular, gerçeğe uygun uygulama 
örnekleri ve grup çalışmaları ile tar�şılır. Bunlara ek 
olarak ev ödevleri verilir. 

KİMLER KATILMALI
Sisteminin kuruluşunda, uygulamasında ve 
denetlemelerinde görevlendirilecek personel.

SINAV VE BELGELENDİRME
Eği�m sonunda sınav vardır. %65’in üzerinde 
başarı gösteren ka�lımcılara başarı belgesi, 
diğerlerine ka�lım belgesi verilir. Değerlendirmede 
sınav sonucu ve eği�m süresindeki ka�lım göz önüne 
alınır.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME 

VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

3 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
ISO TS 16949 konusunda sistemi olan veya kuracak kuruluşlar 
için, ISO TS 16949‘ın referans kitapları içinde yer alan APQP 
(Advanced ProductQuality and Control Plan) ve PPAP 
(Produc�on Part Appvoval Process) kitaplarında belir�len 
gerekliliklerin tanı�lması amaçlanmaktadır.
Bu eği�mde ka�lımcılara sunulması amaçlanan yeni bir ürünün 
devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliş�rmeden (müşteri 
talebinin gelmesinden)başlayıp seri üre�me geçilmesiyle 
sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yöne�miyle ilgili 
yöntem ve gereklilikleri aktarılacak�r. Ayrıca kontrol planlarının 
nasıl oluşturulması ve uygulanması gerek�ği ile ilgili gerekli 
bilgiler de ele alınacak�r. Eği�mde ka�lımcılara ürün onay süreci 
ve dokümantasyonu ile ilgili bilgiler verilecek�r. 
Ka�lımcıların kendilerinin ve tedarikçilerinin ürün ve üre�m 
sürecini nasıl onaylamaları gerek�ği yanında müşterilerinden 
ürün onaylarının nasıl alacakları konusundaki yetkinliklerinin 
geliş�rilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Ürün Kalite Planlama döngüsü
 -  APQP nedir?
 -  Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları
 -  APQP aşamaları
 -  APQP zaman çizelgesi
 -  APQP süreçlerinin girdileri/çık�ları
 -  Kontrol Planı metodolojisi
 -  PPAP nedir? ve PPAP Prosesi
 -  PPAP dokümanları, kayıtları, PPAP dosyası oluşturma
 -  PPAP dosyası sunma seviyeleri

ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI
EĞİTİMİ

(APQP-PPAP)

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Eği�min amacı, ka�lımcıların ISO 14001 Çevre Yöne�m Sistemleri 
standardı çerçevesinde bilgilendirmek�r.
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Çevre Kirliliğinin oluşumu
 -  Sürdürülebilir kalkınma kavramı
 -  Çevre poli�kasının ve hedeflerinin saptanması
 -  Çevresel durum analizi
 -  ISO9000:2000 ve ISO 14001 standartlarının karşılaş�rılması ve 
bunların bütünleş�rilmesi
 -  Çevre yöne�m sisteminin ve dökümantasyonunun 
oluşturulması
 -  A�k yöne�mi

KİMLER KATILMALI
  Kuruluşunda çevre yöne�m sisteminin kurulmasında ve 
işle�lmesinde görevlendirilen personel.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 
TEMEL BİLGİLENDİRME

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Gerçek süreç yeterliliğini belirlemek için, öncelikle ölçüm 
sisteminden kaynaklanan değişkenlik tanımlanmalı ve sürecin 
diğer değişkenliklerinden ayrılmalıdır. Bu nedenle veri toplamada 
hem hassas hem de tekrarlanabilir özelliklere sahip ölçü 
aletleri kullanılmalıdır. Bu eği�min amacı, ISO 16949 
uygulayıcıları başta olmak üzere ölçme yöntemleri konusunda 
çalışan personele ölçüm sistemleri analizinde kullanılan ista�s�k 
tekniklerini tanıtmak�r.
Eği�min ilk gününde; yerleşim (sapma, kararlılık ve doğrusallık) 
değişkenlikleri ve yayılım (tekrarlanabilirlik ve yeniden 
yapılabilirlik)değişkenlikleri hakkında bilgi, örnekler ile birlikte 
verilecek�r. Ortalama ve aralık yöntemi ile ilgili geniş yorumlarda 
bu eği�mde yer alacak�r. Operatör- ekipman etkileşimin de 
hesaplayan ANOVA yöntemi de anla�lacak konular içinde yer 
almaktadır. Eği�min ikinci gününde ise, niteliksel ölçümler için 
Hipotez Test Yöntemi (Kappa,etkinlik, kaçırma ve yanlış alarm 
hesaplamaları), spesifikasyon limitlerinin alt ve üst sınırlarının 
etra�ndaki II numaralı bölgenin genişliğinin tahminine dayanan 
ve bu bilgiden GRR değerinin bulunmasını sağlayan Sinyal 
Yakalama Teorisi ile mastar kabulünde kullanılan Anali�k Yöntem 
hakkında bilgi verilecek�r.
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Niceliksel ölçüm cihazları için MSA
 -  Sapma (bias), kararlılık, doğrusallık, tekrarlanabilirlik, yeniden 
yapılabilirlik, kısa 
 -  Yöntem (aralık), uzun yöntem (ortalama ve aralık), 
anova yöntemi
 -  Niteliksel ölçümler için msa 
 -  Hipotez test yöntemi, sinyal yakalama teorisi, anali�k yöntem
 -  Uygulamalar

KİMLER KATILMALI
  Ölçüm sistemleri, ista�s�k ve kalibrasyon konusunda genel 
bilgiye sahip olan ve bu alanda çalışan ya da çalışacak olan kişiler.

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
ANALİZİ SEMİNERİ (MSA)

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
  Kuruluşların önemli girdilerinden birisi olan enerjinin verimli 
kullanılması, yaşamsal öneme sahip�r. ISO 50001 Standardı, 
kuruluşların enerji yöne�m sistemlerinin (EnYS) geliş�rilerek, 
enerjinin verimli kullanılmasına, sera gazı emisyonları ve 
diğer ilgili çevresel etkilerin azal�lmasına destek 
vermektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Bu eği�mde; EnYS prensipleri ve standart 
maddeleri açılanmaktadır. Örneğin;
 -  Genel Şartlar, Yöne�m Sorumluluğu, Poli�ka, Enerji referans 
noktası
 -  Amaçlar, hedefler, yöne�m programları,Yasal şartlar
 -  Dokümantasyon yöne�mi,
 -  İşle�min kontrolü, tasarım, sa�nalma
 -  İzleme, ölçme ve analiz, yasal / diğer şartlara uygunluğun 
değerlendirmesi
 -  İç tetkik
 -  Düzel�ci ve önleyici faaliyet
 -  Yöne�min gözden geçirmesi

ISO 50001:2011
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (ENYS)

TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

TEMEL BAKIM EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI

Endüstride bakım ve onarım faaliye� yürüten ara teknik 

elemanların temel bilgi ve becerisinin ar�rılması 

amaçlanmaktadır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Bakım Onarım Yöntemleri 

- Rulman Arızaları ve Bakım Teknikleri 

- Makinalarda Yağlama Teknikleri 

- Aktarma Elemanları 

   Redüktörler 

   Kayış-Kasnaklar 

   Zincir-Dişli Mekanizmaları 

   Kaplin ve Ayarları 

- Pompalarda Bakım 

- Bakım Öncesi Emniyet Önlemleri 

- Motorlar ve Arızaları Hakkında Genel Bilgiler 

- Problem Çözme ve Kök Neden Analizleri 

- Hidrolik-Pnöma�k Sistemler 

- Kes�rimci Bakım Yöntemleri

KİMLER KATILMALI

Endüstride bakım ve onarım faaliye� yürüten teknik 

personel.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Kalıp Çeliği Nedir? Kalıp Çeliğinin Kalitesini Ne Belirler?

-  Işıl İşlem Nedir? Işıl İşlemin Kalitesini Ne Belirler?

-  Işıl İşlemde Kalıpçının Dikkat etmesi Gereken Hususlar 

Nelerdir?

-  Kesme ve Forma Verme Kalıpları ile Plas�k Kalıplarında Çelik 

Seçimi 

-  Sıcak İş Çeliklerim

-  Plas�k Kalıbında Çevrim Süresini Kısaltmanın yolları

-  Kalıplarda Sık Karşılaşılan Hasarlar ve Nedenleri: Tel 

Erozyon'dan Taşlamaya

-  En Çok Sorulan Sorular : Çelik , Işıl işlem, ve Kaplama 

KİMLER KATILMALI

İmalat konusunda çalışan mühendisler, ara teknik elemanlar ve 

yöne�ciler.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

25 K�ş�

TAKIM ÇELİKLERİNİN SEÇİMİ 
VE IŞIL İŞLEMİ



GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE
TOLERANS SEÇİMİ

TEKNİK RESİM OKUMA
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

20 K�ş�

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI

Otomo�v, savunma sanayi vb. hassas parça ve mamul imala� 

yapan işletmelerde çalışan mühendis ve teknik elemanların 

Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma bilgisini ar�rmak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-    Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Kavramı

-    Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde 

Kullanılır?

-    Boyut Toleransları 

-    Şekil ve Konum Toleransları 

-    Toleransın Ayrın�lı Tanımları ve Resimlerde Gösterilmesi

-    Tolerans Cetvellerinin Kullanılması  

-    Referanslar

-    Komparatör Nedir ve Nasıl Kullanılır?

-    Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Kuralları

-    Geometrik Özelliklerin Parçalar Üzerinde Ölçümü ve 

Değerlendirilmesi

-    Yerleşim Toleransı Uygulamaları

-    Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamaları

-    Geometrik Toleranslı Elemanların Mastar İle Kontrolu

-    Bağlama Tiplerine Göre elemanların Tolerans.

-    Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamalarına 

-    Alış�rmalar

KİMLER KATILMALI

Mühendisler ve Teknik Elemanlar

EĞİTİM AMACI

Operasyonel süreçlerde çalışanların projeye uygun 

işlemleri gerçekleş�rmelerini sağlamak, teknik resim 

okuyabilme ve anlama ye�sini çalışanlarına kazandırma.

EĞİTİM İÇERİĞİ

*Teknik resmin tanım ve önemi

*Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi

*Çizgi çeşitleri ve anlamları

*Görünüş çeşitleri

*Görünüşlerin seçilmesi

*Ölçekler ve ölçek

*Toleranslar

*Özel ve yardımcı görünüşler

*Görünüşlerin okunması

*Kesit ve tarama çizgileri

*Örnek üzerinde çalışma

KİMLER KATILMALI

Üre�m ve Kalite biriminde çalışan tüm çalışanlar 
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

EĞİTİM AMACI

Ka�lımcıların karmaşık pnöma�k devre tasarımlarını anlayabilecek 

ve yorumlayacak seviyeye gelmesi. Bu sistemlerin arızalarını tespit 

etme ve bakımını yapma becerilerinin gelişmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Pnöma�ğin Temel Prensipleri

-  Vakum Tekniği

-  İleri Seviye Pnöma�k Devre uygulamaları

-  Zamana ve basınca bağlı devre uygulamaları

-  Elektropnöma�k sistemler

-  Kaskad Devre Uygulamaları

-  Pnöma�k sistemlerde iş güvenliği

-  Pnöma�k sistemlerde bakım ve arıza arama

- Pnöma�k sistem tasarımı

KİMLER KATILMALI

Bakım ekibinde ya da pnöma�k tahrikli makine tasarımında 

çalışan arge ekibindeki tüm kademedeki personel ve bu 

makinaları kullanan Operatörler. (tercihen Pnöma�k Seviye-1 

eği�mini alanlar)

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

PNÖMATİK SEVİYE-2 EĞİTİMİ (PS2)

EĞİTİM AMACI

Ka�lımcıların temel düzeyde pnöma�k devre tasarımlarını 

anlayabilecek ve yorumlayacak seviyeye gelmesi. Bu sistemlerin 

arızalarını tespit etme ve bakımını yapma becerilerinin gelişmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Pnöma�ğin Temel Prensipleri

-  Basınçlı Havanın Üre�lmesi

-  Basınçlı Havanın Dağı�lması

-  Basınçlı Havanın Şartlandırılması

-  Basınçlı Havanın Denetlenmesi

-  Pnöma�k Çalışma Elemanları

-  Temel Pnöma�k Devre Uygulamaları

-  Pnöma�k sistemlerde iş güvenliği

-  Pnöma�k sistemlerde bakım ve arıza arama

KİMLER KATILMALI

Bakım ekibinde ya da pnöma�k tahrikli makine tasarımında 

çalışan arge ekibindeki tüm kademedeki personel ve bu 

makinaları kullanan Operatörler.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

PNÖMATİK SEVİYE-1 EĞİTİMİ (PS1)
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

3 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI

Ka�lımcıların karmaşık düzeyde hidrolik devre tasarımlarını 

anlayabilecek ve yorumlayacak seviyeye gelmesi. Bu sistemlerin 

arızalarını tespit etme ve bakımını yapma becerilerinin gelişmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Hidrolik sistemlerde Sızdırmazlık 

-  Değişken deplasmanlı hidrolik pompalar

-  Oransal ve Servo Valfler

-  Lojik Valfler

-  Kapalı Devre Hidrolik Sistemler ve mobil valfler

-  Akış Bölücüler, Karşı denge valfleri ve Fren Valfleri

-  Hidrolik Sistem tasarımı ve hesapları

-  İle�m Hatları ve bağlan� elemanları 

-  Hidrolik Filtrasyon

-  Hidrolik sistemlerde iş güvenliği

-  Hidrolik sistemlerde bakım ve arıza arama

KİMLER KATILMALI

Bakım ekibinde ya da hidrolik tahrikli makine tasarımında 

çalışan arge ekibindeki tüm kademedeki personel ve bu 

makinaları kullanan Operatörler. (Tercihen Hidrolik 

Seviye-1 eği�mini alanlar)

HİDROLİK SEVİYE-2 EĞİTİMİ (HS2)

EĞİTİM AMACI

Ka�lımcıların temel düzeyde hidrolik devre tasarımlarını 

anlayabilecek ve yorumlayacak seviyeye gelmesi ile birlikte 

bu sistemlerin arızalarını tespit etme ve bakımını yapma 

becerilerinin gelişmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Hidroliğin temel prensipleri

-  Hidrolik silindirler

-  Hidrolik pompalar ve motorlar

-  Yön, basınç ve akış Dene�m Valfleri

-  Hidrolik akümülatörler

-  Hidrolik aksesuarlar

-  Hidrolik akışkanlar ve filtrasyon

-  Hidrolik sistemlerde iş güvenliği

-  Hidrolik sistemlerde bakım ve arıza arama

KİMLER KATILMALI

Bakım ekibinde ya da hidrolik tahrikli makine tasarımında 

çalışan Ar-Ge ekibindeki tüm kademedeki personel ve bu 

makinaları kullanan Operatörler. 

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

3 Gün

15 K�ş�

HİDROLİK SEVİYE-1 EĞİTİMİ (HS1)
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

 

KESTİRİMCİ VE KORUYUCU BAKIM

Amaç

İşletmeler makina ve donanıma büyük ya�rımlar yapmakta ve 
dolayısıyla bu ya�rımlarının karşılığını almak istemektedirler. 
Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan duruşları veya 
kapasitelerinin al�nda çalışmaları, önemli kayıplara neden 
olmaktadır. Eği�mde ka�lımcıları bu konulara yönelik ilke ve 
yöntemler konularında bilgilendirilmeleri hedeflenmiş�r.

Eği�min İçeriği
1.Gün
· Bakım
· Bakım Faaliyetleri
· Ekipman Arıza-Ömür İlişkisi
· Koruyucu Bakım
· Makina Performansına Dayalı Bakım
· Kes�rimci Bakım
· Maliyet Açısından Verimli Bakım
· Bakımlar Arası Ortalama Süre (BAOS)
· Arızayı Öngörme
· Titreşim Analizi
 · Kes�rimci Bakımda Titreşim Analizi
 · Titreşim Ölçüm Parametreleri
 · Titreşimin Türü
 · Titreşimi Değiş�ren Diğer Etkenler
· Ekipmanlarda En Çok Görülen Arızaların Tespi�
 · Genel Makine Kriterleri
 · Balanssızlık
 · Kaplin Ayarsızlığı
 · Mekanik Gevşeklik
 · Rulman Arızaları
 · Kaymalı Yatak Arızası
 · Dişli Arızaları
 · Kayış/Kasnak Sistemi Arızaları

2.Gün
· Titreşim Analizi Yönlendirme Tabloları
· Yağlama Ve Yağ Analizi
· Makine Arızalarının Temel Nedenleri
· Yüksek Sıcaklığın Yağa Etkisi
· Sıcaklık İle Ömür Uzama Faktörü
· Kirlilik- Ömür İlişkisi
· Yaygın Kirlilik Kaynakları
· Yağdaki Su/Nem Ve Kirliliğin Ömre Etkisi
· Su Oranı İle Ömür Uzama Faktörü
· Yağın Depolanması
· Yağlama Uygulaması
· Yağ Analiz Teknikleri
· Yağ/Makina Ömrü

· Termal Görüntüleme
· Yerinde Dengeleme
· Tek Düzlemde Dengeleme 

Ka�lımcı Profili Bakım Sorumluları, Mühendisleri, Bakım 
Planlama Mühendis ve Teknisyenleri

Süre  2 Gün
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

Süre 3 Gün

Amaç

İşletmelerde bu alanda çalışanların, gaz türbinlerinin 
çalış�rılması, işle�lmesi ve bakımı, yanma, yanma sonu 
emisyonları ve etkileri konularında bilgilendirilmeleri 
amaçlanmış�r.

Eği�min İçeriği
1. Gaz Türbinleri
· Gaz Türbini Genel Yapısı ve Çalışma Prensibi
· Gaz Türbinlerinin Avantaj ve Dezavantajları
· Gaz Türbinlerinin Sınıflandırılması
· Gaz Türbini Çevrimleri
· Gaz Türbini Elemanları
· Yanma Sistemi
· Yataklar
2. Start Sistemi
3. Overspeed Tes�
4. Vibrasyon ve Kri�k Devir
5. Gaz Türbinlerinde Yeni Teknolojiler

Ka�lımcı Profili Gaz türbinlerinden sorumlu proje, işletme ve 
bakım birimleri sorumluları, Mühendisleri, Teknisyenleri

DÖNER EKİPMANLARDA
KAPLİN AYARI

GAZ TÜRBİNLERİ VE ÇEVRİMLERİ

Süre 

Amaç

Makina hasarlarının neredeyse %50’si kaplin ayarsızlığından 
kaynaklanmaktadır. Ayarsız makinalar gözardı edilmeyecek 
oranda maliyetlere sebep olmaktadır. Kaplin ayarı iyi yapılmayan 
makinalarda, rulman, kaplin hasarları artar, salmastralarda 
sızdırma problemleri yaşanır, motor arızaları sıklaşır ve enerji 
maliyetleri yükselir. Kaplin ayarı ile aşınmalar, plansız üre�m 
duruşları ve gereksiz masrafları aza indirilmektedir. Eği�mde bu 
konularda bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Eği�min İçeriği
· Kaplin Ayarı
· Kaplin Ayarında İlk Montajın Önemi
· Kaplin Ayarsızlığı Çeşitleri, Sebepleri, Etkileri, Belir�leri
· Kaplin Ayarının Faydaları
· Kaplin Ayarı Metodları
· Kaplin Ayarı Hazırlıkları
· Reverse Kaplin Ayarı

Ka�lımcı Profili Proje, işletme ve bakım birimleri sorumluları, 
Mühendisleri, Teknisyenleri

3 Gün
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

Süre  2 Gün

BUHAR TÜRBİNLERİ
VE ÇEVRİMLERİ

Amaç

Buhar türbinlerinden sorumlu çalışanların bilgilendirilmesine 
yönelik olarak temel ısı ve mekanik kurallar, buhar türbinlerinin 
işle�lmesi ve bakımı, döner ekipmanlar, yanma vb konularında 
bilgilendirilmeleri amaçlanmış�r.

Eği�min İçeriği
1. Temel Kavramlar
· Termodinamik Kavramlar
2. Buhar Türbinleri
· Buhar Türbinlerinin Sınıflandırılması
· Buhar Türbini Elemanları
· Kri�k Devir
· Yükün Performansa Etkisi
· Hesaplamalar
3. Kazanlar
4. Desuperheater Sistemi
5. Buhar Üfleme
6. Buhar Çevrimleri

Ka�lımcı Profili Buhar türbinlerinden sorumlu proje, işletme ve 
bakım birimleri sorumluları, Mühendisleri, Teknisyenleri

Süre 5 Gün / 10:00 - 16:30

Amaç

Bu eği�m ile; işletmelerde proje, teknik kontrol, sözleşme, sa�n 
alma konularda faaliyet yürüten mühendis ve teknik personelin 
pompaların teorisi, temel hidrolik, mekanik kurallar, izometrik ve 
ölçülendirme, işletme ve bakım vb. konularda bilgilendirilmeleri 
amaçlanmış�r. 

Eği�min İçeriği
· Temel Kavramlar
· Pompaların Sınıflandırılması
· Pompaların Sistem içerisinde Çalışma Koşulları
· Pompaların Minimum Debi ve Hidrolik Yük-Debi İlişkisi
· Pompalarda Kavitasyon
· Pompalarda Güç ve Verimlilik
· Pompaların Devreye Alınma Şekilleri
· Kri�k Devir
· Su Darbesi
· Pompa Hatları Tasarımı ve Filtreleme
· Pompalarda Eksenel Yük Dengeleme
· Yataklar ve Yağlama
· Pompalarda Sızdırmazlık Sistemleri
· Koruyucu Bakım ve Pompalarda Görülen Arızalar

Ka�lımcı Profili İşletmelerin üre�m, proje, geliş�rme ve bakım 
sorumluları/mühendisleri 

POMPALAR
(Teor�-İşletme-Bakım)
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

 

Süre 2 Gün

Amaç : 

30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 
10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin 
sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda 
eği�m almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmekte 
olup ka�lımcıların bu yönde bilgilendirilmeleri hedeflenmiş�r.

Eği�min Kazanımları: 
Bu eği�mde; yasal mevzuat, patlamadan korunma dokümanı 
taslağı ve örnekleri ile patlamadan korunma dökümanı 
hazırlanması öğrenilecek ve İşletmelerde yasal mevzuata uygun, 
standartların belirlemiş olduğu çerçevede Patlamadan Korunma 
Dokümanı hazırlayabiliyor olunacak�r.

Eği�min İçeriği
1.Gün
• Yanma kimyası
• Patlamanın dinamiği ve türleri
• Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
• Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları
• Toz Patlamaları
• Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
• ATEX e�ket ve işaretleme
• ATEX Direk�fleri

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA
(HESAPLAMALI) EĞİTİM PROGRAMI

2. Gün
• TS EN 60079-10-1:2009 VE TS EN 60079-10-2’ye göre 
hesaplama yöntemleri.
• Patlama şidde�nin hesaplanması
• Örnek hesaplama çalışmaları
• Excell’in hesaplamalarda kullanılması
• Patlamadan Korunma Dökümanı içeriği
• Örnek Patlamadan Korunma Dokümanlar
• Örnek rapor hazırlık uygulamaları
 • Uygun Risk Değerlendirmesi Yönteminin Seçimi,
 • Seçilmiş Olan Yöntemin Patlayıcı Atmosfer Risk 
Değerlendirmesinde Uygulanması

Ka�lımcı Profili İşyerlerinde çalışan risk değerlendirmesi ve 
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması çalışmasına 
ka�lacak olan iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzman adayları, 
yöne�ci, mühendis, çalışan temsilcisi, destek elemanı ile teknik 
elemanlar. 

Ka�lımcılara aşağıdaki konuları içeren so� veriler ve sunum 
içeriği hediye edilecek�r: 
· Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eği�m Sunumları 
· Örnek Patlamadan Korunma Dökümanları 
· Yasal ve Uluslararası Gereklilikler
· Yabancı Kaynak ve Dökümanlar
· Hesaplama Metodolojileri
· Hesaplama Excel Dosyaları
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SEMİNERLERİMİZ
TEKNİK SEMİNERLER

EĞİTİM AMACI

Bilindiği üzere, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 

kaldırma makinalarının (Vinç, Caraskal, Asansör, Hidorlik 

li�, Atölye li�leri v.d kaldırma güvenliği açısından test ve 

deneylerin yapılmasını hükme bağlamış�r.Yine aynı tüzük 

maddelerinde; test ve deneylerin “ehliye� hükümet veya 

mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar “ 

tara�ndan yapılabileceği belir�lmiş�r.Bu bilgilerin ışığında 

işletmelerde bulunan kaldırma – iletme makinalarının 

tasarımı, seçimi kullanılması ve bakımı ayrı bir önem 

taşımak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Kaldırma Makinalarının Tanımı ve Sınıflandırılması

-  Krenlerde Kullanılan Elemanlar ve Hesap Esasları

-  Kren Tasarımında Standartlar

-  Kren'lerde Yapım Toleransları

-  Krenlerin Seçimi ve Tasarımı

-  Krenlerin Bakımı ve İş Güvenliği

-  Monoray'lar Çalışma prensipleri ve Hesap Esasları

-  Yapı Krenleri Tasarımı

KİMLER KATILMALI 

Mühendisler. Teknikerler, Tasarımcılar

VİNÇLERİN SEÇİMİ, MONTAJI
İŞLETİLMESİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

20 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
ÜRETİM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

YALIN ÜRETİM
TEMEL BİLGİLENDİRME

EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
Bu seminer ile amaçlanan, ka�lımcılara Yalın Üre�m Teknikleri 
hakkında temel bilgilendirme vermek�r. Firmalar uygulamaya 
geçme aşamasında, ilgili tekniklere yönelik detaylı eği�mlerle 
uygulamalarını desteklemelidir. Yalın üre�m tarihçesi, felsefesi, 
değer ve israf kavramı, 5S, Görsel fabrika, SMED, TPM, Jidoka, 
Poke-Yoke, Tek parça akış, Kanban, Kaizen, Standart iş, Mevcut ve 
gelecek durum Değer Akış Haritaları konularında bilgileri 
içermektedir. Eği�mdeki tüm konular sanayiden örnekler 
eşliğinde anla�lacak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Yalın üre�m felsefesi ve kavramları
 - Takım oluşturma
 - Değer akış haritalama - mevcut ve gelecek durum
 - Yalın üre�m teknikleri
 - Jidoka
 - 5S ve görsel fabrika 
 - SMED 
 - TPM - toplam üretken bakım
 - Çekme sistemi, kanban 
 - Hücresel yerleşim, tek parça akış
 - Poke-Yoke, 
 - Standart iş

KİMLER KATILMALI
Konuya ilgi duyan herkes eği�me ka�labilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Yalın felsefenin tanımı
 -  Yöne�cilikte yalın yaklaşım ve
Yeni bir boyut olarak koçluk
 -  Hat yöne�minin temel faaliyetleri
Verimlilik tanımı
 -  Performans parametreleri
(Verimlilik, OEE, 5S, hatalı malzeme, iş güvenliği.v.b.)
 -  Günlük performans takibi parametreleri
 -  Takım organizasyonu
(Takım ve grup liderlerinin görev tanımları, takımlarda sürekli 
gelişim yöne�mi, takım elemanlarının yetkinlik - beceri, takibi ve 
yöne�mi, takım ruhu yaratma ve desteklemede koçluk
yaklaşımları)
 -  Ortaya çıkan engeller ve çözümleri

KİMLER KATILMALI
  Üre�m yöne�cileri ve hat yöne�cileri.

ÜRETİM SEKTÖRÜNDE
YALIN YÖNETİCİLİK /SHOPFLOOR

MANAGEMENT

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
ÜRETİM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
İlk defa 60’lı yıllarda W. Skinner tara�ndan ortaya a�lan bu 
düşünce, 70’lı yıllarda Toyota ile hayat bulmuş, daha sonraki 
yıllarda ise Dell’in iş modelinin önemli bir ayağını oluşturmuştur. 
Buralarda incelenmesi gereken temel konu, rekabet üstünlüğü 
sağlayacak üre�m stratejisi ve modelinin ne olması gerek�ğidir. 
20. Yüzyılın başındaH. Ford bunu seri üre�m ve montaj hatları 
olarak belirlemiş�r. Uzunca bir süre, bu strateji geçerliliğini 
korumuş, hala bile otomo�v sektöründe ekonomik ölçeklere 
ulaşamayan pekçok fabrika bu yüzden kapanabilmektedir. Ancak 
60’lı yıllardan başlayarak şekillenen Toyota üre�m sistemi, seri 
üre�mi başka bir boyuta taşıyarak günümüzdeki ifadesiyle “Yalın
üre�mi” gündemimize taşımış�r. HP, Bene�on ve Dell gibi 
firmalarla başlayan “Yığın kişiselleş�rme”kavramı, hem kitlesel 
üre�mi hem de bu üre�min kişiselleş�rilmesini olası kılan bir 
yaklaşımı Ikea ile zirveye taşımış�r. 
Bu seminer kapsamında, yukarıda ortaya konan kavramlar 
doğrultusunda üre�m kavramı ele alınacak ve her bir ortama 
ilişkin üre�m planlama anlayışı KOBİler perspek�finden 
incelenecek�r. Yeri geldikçe Excel üzerinden uygulamalarla 
anla�m desteklenecek�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Günümüzde rekabet edebilirlik
 - Üre�m stratejisi ve sistemlerine bir bakış
 - Farklı üre�m felsefeleri: 
 - İtme esaslı sistemler:
   Malzeme istekleri planlaması (MRP)

ÜRETİM PLANLAMA

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

 - Çekme esaslı sistemler: yalın üre�m için kanban
 - Darboğaz yöne�mi: kısıtlar teorisi
 - Montaj ha� dengeleme ve takt süresi
 - Ana üre�m çizelgelerinin hazırlanması
 - Bütünleşik planlama
 - Talep tahminleri
 - Kapasite planlama
 - İtme esaslı sistemler
   Malzeme istekleri planlaması (MRP)
 - MRP’nin özellikleri ve çalışma man�ğı 
 - Gereken veriler
 - MRP ile planlama
 - MRP’de par� hacmi belirleme teknikleri
 - Emniyet stoklarının MRP içinde kullanımı
 - Kapasite gereksinimlerinin planlanması (CRP)
 - Üre�m faaliyetlerinin kontrolü
 - MRP çalışmalarını başarısı için istenenler
 - Çekme esaslı sistemler: 
 - Gereken yalın üre�m karakteris�kleri
 - Çalışma ortamı özellikleri
 - Kanban sistemi
 - Darboğaz yöne�mi
 - Kısıtlar teorisi
 - Sonuç

KİMLER KATILMALI
  Üre�m, Planlama, İmalat ve Envanter Fonksiyonlarının 
Yöne�cileri ve Mühendisleri.

2 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
ÜRETİM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Günümüzde kuruluşlar faaliyetlerini süreç kavramını kullanarak 
yönetmektedirler. Süreçlerin kontrol al�nda olması süreçlerin 
çık�ları olan ürünlerin de beklenen kalite seviyesinde olmasını 
sağlayacak�r. Bu eği�m, süreçlerin tanımlanması, kontrol al�nda 
tutulması ve standartlarının geliş�rilmesi için izlenen yolların 
anla�lması ile süreç iyileş�rmede kullanılan tekniklerin 
tanı�lması amacıyla hazırlanmış�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - ISO 9001:2008 standardının süreç yöne�mi gereklilikleri
(Süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması,dokümantasyonu, 
performans göstergeleri,hedefler)
 - Organizasyon yapılarına göre süreç yöne�mi
 - Stratejik planlama (öncelikli iyileş�rilecek süreçlerin seçiminde
kullanıldığından bu konu özetle anla�lacak)
 - Süreç iyileş�rmenin önemi
 - Süreç iyileş�rme adımları (Kri�k sürecin belirlenmesi, kri�k 
başarıfaktörleri, AHP yöntemi, iyileş�rme ih�yaç / etki
analizi yöntemi, adımlar arası kopukluk analizi,katma değer 
yaratan / yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi, iyileş�rme 
ekibinin kurulması, sürecin incelenmesi, çözümlerin önerilmesi, 
pilot uygulama,standartlaş�rma ve takip)
 - Süreç iyileş�rmede kullanılan teknikler (Kademeli- sıçramalı 
iyileş�rmeler, 6 Sigma (DMAIC) yaklaşımı, hatasızlaş�rma (poka 
yoke), yalın üre�m, kıyaslama, temel problem çözme teknikleri, 
vb.)

KİMLER KATILMALI
  Süreç kurma, geliş�rme ve iyileş�rmesinde görev alabilecek 
(tasarım, üre�m, kalite, sa�ş, ithalat ve ihracat gibi) ve süreçleri 
iyi tanıyan orta ve üst düzey yöne�ciler.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE
İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ

EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI
  Birbirine entegre ve karmasik is surecleri 
lojis�k ve tedarik zinciri yone�mi ile sevk ve idare 
edilmektedir. Bu eği�mde tedarik zinciri yöne�mi 
baştan sona bir süreç olarak ele alınmakta ve 
öğeleri serimlenmekteidir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Tedarik zinciri yöne�minin amaçları, beklen�leri
 -  Sa�n alma faaliyetleri ve stratejiler
(Tedarikçi seçimleri)
 -  Lojis�k tanımı ve elemanları
 -  Depolama ve sevkiyat süreci elemanları
(TZY’de kamçılama /bull-whip etkisi;
outsourcing, benchmark çalışmaları)
 -  Performans ölçütleri ve maliyetler

KİMLER KATILMALI
  Sa�nalma, tedarik ve depo yöne�minden 
sorumlu çalışan ve envanter ile uğraşan tüm birim 
yöne�cileri.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
ÜRETİM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
Depo yöne�mi, gereksinimlerin saptanması, planlanması, 
sa�nalma, stok yöne�mi gibi pek çok sürecin kesişim noktasında 
yer alan önemli bir faaliyet alanıdır. Etkin ve verimli bir şekilde 
tasarımında, yerlerinin seçimi, sayılarının belirlenmesi, çalışma 
prensipleri önemli bir role sahip�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Tedarik zinciri ve lojis�k kavramları (Malzeme yöne�mi, lojsi�k, 
depo yöne�mi)
 - Depolama nedir ve neden gereklidir?
 - Tedarik/malzeme yöne�mi  süreçleri (Malzeme isteklerinin 
belirlenmesi, tedarik planlama, sa�n alma planlama, sözleşme,
Sa�n alma, depolama, stok kontrol)
 - Depo yöne�mi (Misyon; hedefler, müşteri beklen�leri, 
maliyetler; faaliyetler)
 - Depolarda malzeme akışları
 - Depo yerleşim alanlarının oluşturulması
 - Depolamada süreçler ve mal kabul (Receiving), mal toplama 
(Picking), mal yerleş�rme (Put-away), besleme- replenishment 
(Ship to stock; Ship to line, yalın yaklaşım)
 - Tedarik ve stok kontrol yöntemleri (ABC analizi)
 - Depo sayımları ve depo güvenliği
 - Dağı�m planlaması
 - Depo yöne�m  sistemlerinde yazılımlar
 - Depo sistemleri performans ölçütleri
 - Sürekli gelişim ve yaklaşımlar
 - Ergonomi

KİMLER KATILMALI
Sa�nalma, planlama , üre�m, depo çalışanları.

DEPO YÖNETİMİ

EĞİTİM AMACI
  Sa�n alma talebinin doğuşundan talebin karşılanmasına dek 
süren faaliyetler incelenecek�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Sa�nalma süreci
 - Gereksinimlerin saptanması - Envanter poli�kaları
 - Sürekli gözden geçirme sistemlerinde, periyodik gözden 
geçirme sistemlerinde,
 - Bağımlı talep ortamlarında (MRP/ERP Sistemleri), ABC Analizi
 - Malzeme maliyetleri ve sa�nalma
 - Sa�nalma stratejileri: birçok tedarikçiyle  ve birkaç tedarikçiyle 
çalışma, dikey entegrasyon, keiretsu ağları, sanal firma stratejileri
 - Tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi
 - Taşıma, dağı�m ve depolama faaliyetleri ve tedarik zincirine 
ilişkin kavramlar:   
 - Ürünün çeşitlendirilmesinin ertelenmesi, bull-whip 
etkileri, cross-docking,
 - Outsourcing: ücret/sa�nalma kararları
 - Kabul/teslim: kalite unsurları, kabul örneklemesi
 - Sa�nalamaya ilişkin performans ölçütleri
 - Uluslararası sa�nalma
 - Sa�nalma organizasyonu ve süreç olarak tasarımı
 - Bir sa�nalma süreç analizi ve reengineering 
çalışması

SATIN ALMA YÖNETİMİ
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EĞİTİM AMACI
Bu seminer ile amaçlanan ka�lımcılara, işletmelerinde verimlilik 
ar�rıcı teknikler hakkında temel bilgilendirme vermek, varolan 
kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için firmalara yol 
göstermek�r.
 Yalın felsefe, verimlilik, değer ve israf kavramı incelenecek. 
Organizasyon ve insan faktörünün etkisi, kalite kavramı ile 
ilişkilendirilmesi yapıldıktan sonra somut örnekler eşliğinde 
üre�m alanında yapılabilecek düzenlemeler anla�lacak�r. 
Eği�mdeki tüm konular sanayiden örnekler eşliğinde 
açıklanacak�r. 
 Ayrıca ka�lımcılara Kaizen uygulaması için temel eği�mi 
vermek�r. Uygulama adımları örneklerle açıklanacak�r. Kaizen 
çalışmasını organize etmeye ve uygulamaya yardımcı olmak 
üzere hazırlanmış�r. 

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Verimlilik nedir ve etkileyen faktörler nelerdir?    
 - Değer ve israf kavramları
 - 7 Temel israf 
 - Kalite ve verimlilik        
 - Problemleri görünür kılma ve Kök neden analizi - jidoka 
 - Hata önleme (poke-yoke)
 - Verimlilik ve insan faktörünün önemi
 - Üre�m alanında verimlilik ar�rıcı düzenlemeler  
 - Tesis planlama ve yerleşimin etkisi   
 - 5S ve görsel fabrika 
 - Ekipman kullanımı ve verimlilik   
 - Ergonomi   
 - Kaizen

KİMLER KATILMALI
Konuya ilgi duyan herkes eği�me ka�labilir.

ÜRETİMDE VERİMLİLİK
ARTTIRMA TEKNİKLERİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
  Birbirine entegre ve karmasık iş süreçleri lojis�k ve tedarik zinciri 
yone�mi ile sevk ve idare edilmektedir. Bu bağlamda lojis�k 
faaliyet, tedarik zinciri yöne�mi sürecinin bir aşaması olarak ele 
alınmaktadır. Lojis�k ve tedarik zinciri yöne�m performansı, 
işletmelerin global rekabet ortamında sürdürülebilir olmalarını 
belirleyen en önemli konu durumuna gelmis�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
- Tedarik zinciri yöne�minin amaçları ve uygulamalardan 
beklen�ler
- TZY’nin elemanları
- Tedarikçi seçimi
(Bir tedarikçi ile çalışma, birden fazla tedarikçi ile çalışma)
- Planlama faaliyetleri
(Malzeme planlaması, üre�m planlaması)
- Sevkiyat ve depolama
- Performans ölçütleri ve maliyetler

KİMLER KATILMALI
  Lojis�k üre�m ve malzeme planlama bölümünde çalışanlar ve 
yöne�ciler.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE 
LOJİSTİK

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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EĞİTİM AMACI
Günümüz yoğun rekabet ortamında, en kısa zamanda, en düşük 
maliyetle ve doğru bir ekiple bir ürün ya da hizmet projesini 
gerçekleş�rebilen işletmeler, rakiplerine göre üstünlüklerini her 
zaman koruyan işletmeler olacak�r.

Bu eği�mde, süreçlerin değişkenliğini azaltmak ve müşteri 
memnuniye�ni sağlamak için yaygın olarak kullanılan 6 sigma 
metodolojisi anla�lmaktadır.

Eği�min birinci gününde temel ista�s�ksel kavramlar, kısa / uzun 
dönem süreç performansı,6 sigma’nın tanımı ve organizasyonu, 
TÖAİK (Tanımla,ölç, analiz et, iyileş�r, kontrol et) yönteminin 
önemi anla�lacak�r. Ayrıca ilk gün; sorunun tanımlandığı, 
müşterinin belirlendiği,  kri�k süreç haritasının çizildiği ve proje 
kapsamının gözden geçirildiği aşama olan tanımlama bölümü 
anla�lacak�r. 

İkinci gün ise, çık� ve olası girdilerin doğru ölçülüp 
ölçülmediğinin sınanması için, ölçüm sisteminin doğrulandığı, 
mevcut durumun sayısal olarak ortaya konulması için süreç girdi 
ve çık�larına yönelik verilerin toplandığı aşama olan ölç kısım 
anla�lmaktadır. Ayrıca, mevcut performansı etkileyen kök neden 
ile ilgili tezlerin (hipotezler) geliş�rildiği ve veriler ile bu tezlerin  
(hipotezler) doğrulandığı aşama olan analiz de anla�lmaktadır. 2 
günde ayrıca çözümlerin üre�ldiği ve çeşitli teknikler ile 
daral�ldığı iyileş�r aşaması ile kazancın kalıcı olması için gerekli 
kontrollerin yapıldığı kontrol aşaması anla�lmaktadır. 

ALTI SİGMA
TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

 EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Temel ista�s�ksel kavramların tanı�mı (standart sapma, 
değişim aralığı, normal dağılım, Z ista�s�ği, vb.)
 - 6 sigma’nın tanımı
 - 6 sigma organizasyonu
(Üst yöne�m, şampiyon, uzman kara kuşak, kara
kuşak, yeşil kuşak)
 - DMAIC (TÖAIK) aşamalarının açıklaması; Proje 
seçimi, süreç analizi (SIPOC), müşterinin sesi (VOC), CTQ , veri 
toplama planı, ölçüm sistemi analizi (MSA), 6 sigma proje 
ölçütleri (DPMO, RTY), süreç yeterlilikleri, regresyon analizi, 
korelasyon diyagramı, ANOVA, hipotez tes�, deney tasarımı, 
ista�s�ksel süreç kontrolü kartları, vb.

  Program, edinilen bilgiler doğrultusunda, grup tar�şmaları, 
problem çözümü ve değerlendirilmesi ile yürütülür. Problem 
çözme çalışmalarında ka�lımcıların beraberlerinde hesap 
makinaları ge�rmeleri gerekmektedir.

KİMLER KATILMALI
  Orta ve üst düzey yöne�cilerle, iyileş�rme çalışmalarında içinde 
yer alabilecek personel.

2 Gün

15 K�ş�
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EĞİTİM AMACI
Yalın yaklaşım kayıpları, 6 sigma ise değişkenliği azaltarak 
mükemmelliğe ulaşmayı hedefler. Bu yaklaşımların bileşimi 
müşteri memnuniye�ni ar�rır. Bu eği�m kapsamında her iki 
yaklaşım hakkında temel kavramlar özetle açıklanmaktadır. 
Eği�mde, örnekler sanayi uygulamalarından verilecek�r.

Yalın yaklaşım;  üre�m, yöne�m ve tedarik zincirine 
uygulanabilen bir felsefedir. Ya�rım yapmadan, israfları yok 
ederek, maliyetleri azaltmayı, teslim süresini kısaltmayı ve 
kaliteyi ar�rmayı hedefler. Değer akış haritalama, poke-
yoke, SMED, TPM, 5S, Jidoka, Standart İş, Hücresel üre�m, Tek 
parça akış, Kanban, vb bazı teknikleri içerir.  Bu teknikler 
birbiriyle ilişkilidir. Tam bir sonuç alınabilmesi için yöne�m 
tara�ndan benimsenip, belli bir proje planı dahilinde 
uygulamaya alınmalıdır. Bazı teknikler bağımsız olarak 
uygulanabilse de toplam verimliliğe yansıması açısından 
bütünsel uygulama tercih nedenidir. 

Al� Sigma metodolojisi ise; kri�k müşteri ih�yaçlarına öncelik 
veren, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 
yöntemini kullanan, ista�s�ksel hesaplamalara dayanan, 
süreçlerdeki değişkenliği önlemeye yönelik yöne�m aracıdır.

İki yaklaşımın kaynaşması ile elde edile yalın6 sigma aşağıdaki 
nedenlerden dolayı gereklidir;
1) Yalın, süreçleri ista�s�ksel olarak kontrol al�na alamaz.
2) 6 sigma tek başına süreç hızını ar�ramaz veya ya�rım 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltamaz.Yalın 6 sigma; ürün / bilgi 
değer akışının iyileş�rmek sure�yle isra� yok eder ve değişkenliği 
azaltarak,  müşteri ve diğer paydaşlara maksimum değeri sağlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 - Yalın felsefe, 6 sigma tanımı
 - 7 İsraf (Muda diye geçer. Taşıma, stok, gereksiz hareketler, 
bekleme, fazla üre�m, fazla işlem,hatalar diye sınıflandırılır.)
 - Değişkenlik

YALIN ALTI SİGMA
TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

 - Takım yapısı
 - DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) Yalın 6 
sigma aşamaları
  • Tanımlama aşaması: Sorunun tanımlanması, Müşterinin 
belirlenmesi, Kri�k süreç haritasının çizilmesi, Kri�k Kalite 
Özelliklerinin (KKÖ) belirlenme, Proje kapsamının gözden 
geçirilmesi, Proje bilgilerinin güncelleş�rilmesi 
  • Ölçme aşaması: 
        - Değer Akış Haritalama-Mevcut Durum
        - Kontrol edilebilen değişkenlere (girdi/çık�) ilişkin veri 
toplama yönteminin belirlenmesi
        - Ölçüm sisteminin yeterliliği (MSA), 
        - Verinin toplanması, 
        - Sürecin yeterliliğinin hesaplanması, 
        - Sürecin 6 sigma seviyesinin tespit edilmesi.
  • Analiz aşaması:
        - Olası nedenlerin belirlenmesi,
        - Kullanılan teknikler: Beyin �r�nası, Sebep-sonuç diyagramı,                
5 neden, İPK tabloları, vb. 
   • İyileş�rme Aşaması:
        - 5S ve Görsel Fabrika, Hücresel üre�m ve takt zamanı, 
        - Çekme sistemi ve Kanban , 
        - TPM (Toplam üretken bakım) & OEE (Ekipman verimliliği),
        - SMED (Tekli dakikalarda kalıp değişimi),
        - Poka Yoka (Hata yalı�mı),
        - Jidoka (Üre�m durdurma yetkisi),
        - Çözümlerin önceliklendirilmesi ve seçimi, 
        - Standart iş 
        - Değer Akış Haritalama – Gelecek Durum, Çözümün pilot 
uygulaması
   • Kontrol aşaması: 
        - Kontrol planları, 
        - Kazançların hesaplanması, 
        - Kalitesizlik maliyetleri
        - Projenin sahiplerine teslim edilmesi

2 Gün

15 K�ş�
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EĞİTİM AMACI
Üre�m/Hizmet sağlamadaki verimliliği ar�rmak amacıyla, 
Çalışma ortamını; düzenli, temiz ve kullanıma uygun hale 
ge�rilmesine yöelik çalışma yönteminin işletme bilincine 
yerleş�rilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgilerin aktarılması.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  5S Nedir?
 -  5S’in İşletmeye sağladığı faydalar,
 -  5S Uygulamasının amacı
 -  5S’in Basamakları

 1. Adım: Sınıflandırma
     Ayıklama ve Sınıflandırma yöntemleri,
     Sınıflandırma ile ilgili kullanılan tablo ve formlar,

 2. Adım: Düzenleme
     Düzenleme aşamaları
     Düzenleme için kullanılan tablo ve formlar,

 3. Adım: Temizlik
     Temizlik aşamaları,
     Temizlik içini kullanılan tablo ve formlar,

 4. Adım: Standartlaş�rma
     Standartlaş�rma aşamaları,

 5. Adım: Disiplin
     Disiplin süreci ve uygulamaları,

5S uygulamasından elde edilecek faydalar.

KİMLER KATILMALI
Yöne�m  kademesinden başlayarak bütün kademelerde çalışanlar.

5S

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

... K�ş�

ZAMAN ETÜDÜ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

25 K�ş�

EĞİTİM İÇERİĞİ

1 VERİMLİLİK VE İŞ ETÜDÜ
   1.1 Verimlilik ve Yaşam Kalitesi
   1.2 İşletme Verimliliği
   1.3 İş Kapsamındaki etken olmayan süre
   1.4 İş Etüdü
   1.5 İş Etüdü uygulamasında insanın yeri
   1.6 Çalışma koşulları ve çalışma ortamı

2 METOT ETÜDÜ
   2.1 Metot Etüdü ve iş seçimi
   2.2 Kaydetme, İnceleme ve Geliş�rme
   2.3 Malzeme Akışı ve Manipülasyonu
   2.4 İşyerinde İşçi Hareketleri
   2.5 İşyerindeki Yöntemler ve Hareketler
   2.6 Tanımlamak, Yerleş�rmek ve Sürdürmek

3 İ ÖLÇÜMÜ
   3.1 İş Ölçümünün Tanımlanması
   3.2 İş Örneklemesi
   3.3 Zaman Etüdü Araçları
   3.4 Zaman Etüdü Yapılacak İşin Seçimi ve Ölçümlenmesi
   3.5 Zaman Etüdünün Derecelendirilmesi
   3.6 Standart Zamanın Hesaplanması
   3.7 Zaman Standartlarının Saptanması
   3.8 Standart Veriler
   3.9 Zaman Standartlarının Kullanılması

4 UYGULAMA ÖRNEKLERİ
   4.1 İşyerine Özel Uygulama Örneği 1 
   4.2 İşyerine Özel Uygulama Örneği 2 

*Eği�mi tamamlayan kursiyerler için Ka�lım Belgesi 
düzenlenecek�r.



EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Stok Yöne�mine İlişkin Temel Kavramlar
 -  Stok Nedir? Stok Türleri ve Maliyetler
 -  Temrin Süreleri (Ön Zamanlar ve Önemi)
 -  Bağımlı/Bağımsız Talep Kavramı
 -  Envanter Kayıtlarının Tutulması
 -  ABC Analizleri
 -  Emniyet Stokları
 -  MRP Al�nda stok yöne�mi
 -  Stoklara Yönelik perfomans öçütleri ve envanter dönüş hızı
 -  Stok Yöne�minin Maliyet Muhabesine etkileri

KİMLER KATILMALI
Üre�m Planlama ve stok alanında çalışan ve 
envanter ile uğraşan tüm birim yöne�ci ve sa�cıları.

STOK YÖNETİMİ

EĞİTİM AMACI
  Program ile amaçlanan, ka�lımcılara İş Etüdünün temel 
kavramlarını açıklamak, hesaplama teknikleri ve kullanım 
alanlarını anlatmak�r. 

  Eği�m iş kavramı, değer katan-katmayan  işlerin ayırt edilmesi, 
metot geliş�rme çalışmaları, ergonomi ve çalışma ortamının 
iyileş�rilmesi, işin standartlaş�rılması, zaman etüdü, tempo 
tak�ri, dinlenme ve dağılım zamanlarının hesaplanması 
ile standart zamanların oluşturulması, kullanım alanları ve 
verimlilik kavramı konularında bilgileri içermektedir. 

  Eği�mdeki tüm konular sanayiden örnekler eşliğinde anla�lacak 
ve yarım gün uygulama yapılacak�r. Uygulamada üçer kişilik 
ekipler oluşturulacak ve seri üre�m montaj şartlarında 
zaman etüdü çalışması yapılacak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  İş Etüdünün hedefleri 
 -  İş Etüdünün temel kavramları 
 -  Ergonomi ve çalışma ortamı
 -  Veri toplama ve değerlendirme
 -  Payların belirlenmesi
 -  Proses zamanlarının hesaplanması ve kullanılması

İŞ ETÜDÜ
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Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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ÜRETİM YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM AMACI
Günümüz yoğun rekabet ortamında, en kısa zamanda, en düşük 
maliyetle ve doğru bir ekiple bir ürün ya da hizmet projesini 
gerçekleş�rebilen işletmeler, rakiplerine göre üstünlüklerini her 
zaman koruyabilmektedirler.

  Deney tasarımı; çok sayıdaki proses değişiklikleri (X’ler) ile çık� 
(Y) arasındaki ilişkileri etkili biçimde keşfetmek için kullanılan 
yaklaşımdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Deney tasarımın temel ilkeleri (rassallaş�rma, tekrarlama, 
bloklama vb)
 -  Deney tasarımın temel aşamaları
 -  Deney seçim kılavuzu
 -  Tam rassal deney tasarımı
 -  Tam faktöriyel deney tasarımları 
 -  Kesirli faktöriyel deney tasarımları
 -  Taguchi deney tasarımı

KİMLER KATILMALI
  Ka�lımcıların temel ista�s�k bilgilerin sahip 
olmaları gerekmektedir.

DENEY TASARIMI
TEMEL BİLGİLENDİRME

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�

EĞİTİM AMACI
  Bu seminerde ka�lımcı, proje yöne�mi konusunda temel 
kavramlarla tanış�rılacak.  Uygulamalı bir şekilde proje yöne�m 
süreci, teknikleri, takım çalışması kriterlerini, iş planlaması (kri�k 
yörünge metodu) tekniğini ve nakit akış diyagramlarının 
hazırlanmasını öğrenecek�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 -  Proje 
 -  Proje yöne�mi tanımı
 -  Maliyet, zaman, kapsam, kalite ilişkisi
 -  Takım çalışması
 -  İş planı
 -  İş planının hazırlanması
 -  Kri�k yörünge metodu
 -  Finansal analizler
 -  Paranın zaman değeri
 -  Nakit akış diagramları
 -  Ekonomik yapılabilirlik

KİMLER KATILMALI
  Üst, Orta Kademe Yöne�cileri; Üre�m Ve Ar-Ge  Mühendisleri, 
Proje Yöne�ci Ve Ekipleri.

PROJE YÖNETİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1. Genel konular:

  a) Çalışma mevzua� ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları:

  Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma 

prensipleri ve korunma tekniklerininuygulanması, biyolojik ve 

psikososyal risk etmenleri, ilkyardım

3. Teknik konular:

  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri; elle kaldırma ve 

taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş 

ekipmanlarının güvenli kullanımı; ekranlı araçlarla çalışma; 

elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri; iş kazalarının 

sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması; 

güvenlik ve sağlık işaretleri; kişisel koruyucu donanım kullanımı; 

iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye 

ve kurtarma

  Şubemiz işletmenize özel risklere göre içerik, süre ve ücret 

belirleyerek bu eği�mleri yönetmeliğin tanımladığı kurallar 

çerçevesinde gerçekleş�rmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayınlanan  

“Çalışanların İş Sağlığı VeGüvenliği Eği�mleri”nin Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’in amacı çalışanların genel iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda bilinçlendirilerek, işyerindeki genel ve 

görevlerine özgü karşılaşabilecekleri riskler ve tehlikeler 

konularında bilgilendirilmesi ve tehlikelere karşı önlem almalarını 

sağlamak�r. 

Bu kapsamda çok tehlikeli sını�a yer alan işyerlerinde yılda en az 

bir defa; tehlikeli sını�ayer alan işyerlerinde iki yılda en az bir 

defa; az tehlikeli sını�a yer alan işyerlerinde üç yılda 

en az bir defa çalışanlara iş güvenliği konusunda eği�mler 

düzenlenmelidir.

15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmelik’in 11. maddesine göre çalışanlara verilecek eği�mler, 

çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen 

periyotlar içinde;

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on al� saat olarak her çalışan 

için düzenlenir.

Yönetmelik’in 13. maddesine göre Kamu kurumuniteliğindeki 

meslek kuruluşu olan Odamız dabu eği�mlerin verilmesinde 

yetkilendirilmiş�r.

  Yönetmeliğe göre çalışanlar verilmesi gereken eği�m aşağıdaki 

konuları içermektedir.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
TEMEL EĞİTİMLERİ
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SEMİNERLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Eği�min ikinci bölümünde ise, ka�lımcılara, 6331 Sayılı İş sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde acil durum öncesinde 

firmaların hazırlanmasını sağlamak amacıyla acil durum planı 

oluşturmak üzere ka�lımcılara  bilgiler verilecek�r. 

II. Bölüm: acil eylem planlaması

  - Acil durum planı 

  - Acil durum yöne�mi 

  - Acil durum planlamasında 4 adım 

      - 1. Adım: planlama takımı oluşturmak 

      - 2. Adım: tehlikelerin ve olanakların analizi

      - 3. Adım: planın geliş�rilmesi 

      - 4. Adım: planın uygulanması 

  - Acil durum ekibinin tayinin ve görevlerin 

belirlenmesi 

  - Tatbikatlar (yangın-deprem-geri çağırma)

KİMLER KATILMALI

Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında Acil Durum 

Planlamalarında görev alacak personel, işyeri sahipleri.

EĞİTİM AMACI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun4c ve 10. Maddeleri, 

29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’nin5. maddesinin 1.bendinde; “İşveren; çalışma

ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğinisağlama, sürdürme 

ve geliş�rme amacı ile işsağlığı ve güvenliği yönünden risk 

değerlendirmesi yapar veya yap�rır.” denilmektedir. Eği�m bu 

gereksinimlerden ve uzmanlık alanlarımızdan hareketle 

tasarlanarak, risk değerlendirmesi ayağı Kongre Merkezi’mizde 

uygulamalı olarak gerçekleş�rilmektedir.

•  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4C ve 10. 

Maddeleri, 29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 

Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde:

İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin 

alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacak�r:

   1) Risklerin önlenmesi,

   2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

   3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, Konusundaki 

çalışmaları gerçekleş�rmekle yükümlüdür.

  Eği�min birinci bölümünde; iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarında, iş güvenliği performansının iyileş�rilmesi, iş 

yerinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak, yüksek riskli / 

riskli işlerin tanımlanması ve güncel İş Sağlığı ve Güvenliği 

mevzua�nın Risk Değerlendirmesi temelinde gerekliliklerini 

yerine ge�rmek üzere bilgiverilecek�r.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE
ACİL DURUM PLANLAMASI

EĞİTİM İÇERİĞİ

I. Bölüm: risk değerlendirmesi   

  - İsta�s�kler 

  - Raporlamaların önemi 

  - Tehlike, 

  - Risk, 

  - Risk değerlendirmesi nedir? 

  - Risk değerlendirmesi neden gereklidir? 

  - Risk değerlendirmesi ne zaman yapılmalıdır? 

  - Risk değerlendirmesini kimler yapmalıdır? 

  - Risk değerlendirmesi süreci 

  - İşletme faaliyetleri 

  - Tehlikelerin tanımlanması 

  - Risklerin belirlenmesi 

  - Risklerin derecelendirilmesi 

     “risk değerlendirme matriksi”

  - Riskin yok etme planının oluşturulması

  - Risk değerlendirmesi grup çalışması

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM AMACI

  Eği�mde, uzmanlık alanlarımızdan hareketle; 6331 Sayılı İş sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde iş hijyenin 

tanımı, çalışma koşullarını etkiyen faktörler ve çalışanların 

güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için alınması gereken önlemler 

ele alınacak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 - İş hijyeni tanımı

 - Çalışma koşullarını etkileyen faktörler nelerdir?

 - Fiziksel faktörlerden termal konfor nasıl sağlanır? 

(Termal konforda; ortam nemi, hava akım hızı,

hava sıcaklığı, termal radyasyon etkileri.)

 - Aydınlatma nasıl olmalıdır? Nasıl ölçülür?

 - Gürültü nedir? (Ölçümü, değerlendirilmesi, yasal sınırlamalar ve 

alınması gerekli önlemler)

 - Kimyasal faktörlerden tozların sınıflandırılması, zararları, önlemler

 - Gazların sınıflandırılması, etkileri ve korunma yolları, çözücüler 

nelerdir? Etkileri ve alınacak önlemler.

 - Korunma ilkeleri, işyeri sağlık birimleri ve görevleri

 - İşletmelerde çalışma çevresinde ve çalışanlar üzerinde alınması 

gerekli tedbirler.

KİMLER KATILMALI

  Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında ve 

iyileş�rilmesinde görev alan çalışanlar.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�

ÇALIŞMA KOŞULLARI -
İŞ HİJYENİ

EĞİTİM AMACI

Eği�mde, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) ifade e�ği 

tehlike ve güvenlik önlemleri ile MSDS’lerin nasıl hazırlanacağına 

ilişkin bilgiler verilmektedir. Güvenlik bilgi formlarının 

düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği, Uluslararası tehlikeli 

maddelerin taşıdığı riskler ve kodları ile uluslar arası e�ketleme 

kuralları aktarılacak�r.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 1.Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği Tehlikeli Kimyasallar ve 
MSDS Yöne�mi Eği�mi
 2.Kodlanması
 3.Gruplanması
 4.Emniyet Mesafeleri
 5.E�ketlenmesi
 6.MSDS düzenlenmesi koşulları
 7.Kazalar
 8.ISO 14001:2004 uygulaması

KİMLER KATILMALI

Kuruluş içinde malzeme güvenlik bilgi formlarıyla çalışan ve bu 

formların hazırlanmasında görev alanlar.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

15 K�ş�

MALZEME GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARI (MSDS)

HAZIRLAMA EĞİTİMİ
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SEMİNERLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM AMACI

OHSAS 18001:2007 sisteminin işletme içinde standarda uygun 

yürütülüp yürütülmediğini saptamak ve etkinliğini incelemek için

iç dene�mlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde 

sistemin zayıf ve geliş�rilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli 

önlemler alınır. Yöne�min aracı olan bu denetlemelerin, planlı ve 

sistema�k olarak tüm alanları kapsayacak şekilde, gerçekleş�rilmesi 

ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir. Eği�mimizle amaçlanan 

bu dene�mleri gerçekleş�rebilecek,

iç denetçilerin ye�ş�rilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Kalite ve tetkik terimleri tanımları 

- Akreditasyon ve belgelendirme 

- OHSAS 18001 maddeleri

- Tanımlar ve açıklamalar

- İş sağlığı ve güvenliği yöne�m sistemi

- Elemanları genel şartlar

- İş sağlığı ve güvenliği poli�kası planlama, uygulama ve işletme 

- Kontrol ve düzel�ci

- Faaliyetler  yöne�min gözden geçirmesi tetkik çeşitleri

- Tetkiklerde görev ve sorumluluklar 

- Tetkik tekniği ve planlama 

- Açılış toplan�sı, tetkik ve kapanış toplan�sı 

- Raporlama, düzel�ci faaliyetler ve takip tetkiki

Eği�m sonunda sınav yapılacak�r.

Sınavda başarılı olan ka�lımcılara başarı belgesi,

diğerlerine ka�lım belgesi verilecek�r.

KİMLER KATILMALI

  Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne�m Sisteminin 

kurulmasında, yürütülmesinde, denetlemesinde ve 

iyileş�rilmesinde görev alacak personel.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

Yalnızca 2 Gün

15 K�ş�

OHSAS 18001:2007
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
EĞİTİM AMACI

  Eği�mimizde;  ka�lımcılara, işletmelerindekiiş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının 6331 Sayılıİş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne�m 

Sistemine göre yürütülmesi ile ilgili sistem şartları ve sistemin 

nasıl kurulacağına ilişkin bilgi verilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Kazalar ve nedenleri kazaların gizli maliyetleri

- Kaza teorileri, kaza piramidi, yöne�cilerin ve alışanların rolleri

- Kaza soruşturma yöntemleri 

- OHSAS 18001:2007 Standardı 

    -  Tanımlar ve açıklamalar  

    -  İş sağlığı ve güvenliği yöne�m

    -  Sistemi elemanları  

    -  Genel şartlar 

    -  İş sağlığı ve güvenliği poli�kası 

    -  Planlama 

    -  Uygulama ve işletme 

    -  Kontrol ve düzel�ci faaliyetler

    -  Yöne�min gözden geçirmesi 

- Risk yöne�mi

- 5S yaklaşımının iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi 

- Neden etki analizi 

-  İş sağlığı ve güvenliği kültürü değerlendirmesi

KİMLER KATILMALI

  Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne�m Sisteminin 

kurulmasında, yürütülmesinde ve iyileş�rilmesinde görev alacak 

personel.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

OHSAS 18001:2007
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI

TEMEL BİLGİLENDİRME



66

SEMİNERLERİMİZ

   

   
   

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM AMACI
Seminerin amacı, iş yerlerinde meydana gelen kazaların 
araş�rılması, analiz edilmesi, raporlanması ve gerekli önlemlerin 
alınması konularında ka�lımcılara bilgi ve beceri 
kazandırmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
1  .İş kazasının tanımı ve kaza sınıfları
2  .İş kazalarının oluşumu 
3  .İş kazalarının gerçek maliye� 
4  .Kaza örnekleri (fotoğraf ve film)
5  .Bazı kazaların araş�rma sonuçları (örnek kaza çalışması)
6  .İş kazalarının araş�rılması 
 * Araş�rma ekibinin kurulması ve araş�rmanın başla�lması
 * Kaza yerinin incelenmesi
 * Olayın kayda geçirilmesi Kanıt �plerinin belirlenmesi (factual 
 and material evidences) 
 * Kazazede(ler) ile görüşme
 * Şahitlerle görüşme ve sorulacak temel sorular 
7  .Kazanın tespitler sonunda analizi 
 *Kaza gelişim ağacı (Accident Inves�ga�on Tree)
 *Kök analizi (Tripod BETA)
8  .Araş�rma raporunun sunulması
9  .Grup çalışması; örnek bir kaza ile ilgili olarak ''kaza gelişim 
ağacı'' ve ''kök analizi''nin incelenmesi.
10.En etkin analiz yöntemleri olan ''Accident Inves�ga�on Tree'' 
ve ''Tripod-Beta'' uygulamalı olarak anla�lmaktadır.

KİMLER KATILMALI
 İş sağlığı ve güvenliği biriminde çalışan  mühendisler, teknik 
elemanlar ve yöne�ciler

İŞ KAZALARININ ARAŞTIRILMASI
ANALİZİ ve RAPORLANMASI

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

20 K�ş�

EĞİTİM AMACI
“Yüksekte Emniyetli Çalışma Kuralları” ile “Yüksekte Yapılan 
Çalışmalarda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Doğru Seçimi ve 
Kullanımlarını” çalışanlara doğru biçimde aktarmaktar.
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
1. Yüksekte çalışmak niçin tehlikelidir?
2. Yüksekte çalışmanın tanımı.
3. Yüksekte çalışırken meydana gelen kazalara ait araş�rma 
raporlarının sonuçları üzerinde değerlendirme.
4. Yüksekte çalışırken göz önüne alınması gereken temel hususlar.
5. Merdivenler (ilgili standartlar, işe göre doğru merdiven seçimi, 
kontrolü ve doğru kullanım).
6. Sabit, Asma ve Mobil İskeleler (ilgili standartlar, doğru seçimi, 
kurulum, kontrol ve doğru kullanım).
7. Rüzgar hızının yüksekte yapılan çalışmalara olan etkisi, farklı 
yüksekliklerde rüzgar ar�ş hızının belirlenmesi.
8. Düşmeyi önleyici ve durdurucu sistemler, örnek uygulamalar.
9. Ça� üstünde yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlar.
10. Emniyet kemerleri, emniyet ağları ve diğer gerekli Kişisel 
Koruyucu Donanımlar (standart, test ve ömürler, kontrol, doğru 
kullanım özellikleri)
11. İş Makineleri ile enerji hatları arasında bırakılması gereken 
emniyet mesafeleri, diğer önlemler.
12. Yük kaldırmada vücudun doğru kullanımı.
13. (makine, araç, vinç vasıtası ile) Ağır yüklerin emniyetle 
bağlanması, kaldırılması ve örnekler.
14. Kazı çalışmalarında tehlikeler ve dikkat edilmesi gereken 
hususlar.
15. İş Kazalarının önlenmesinde “İş Kontrolü”nün önemi ve temel 
adımlar.
Doğru ve yanlış (genel) çalışma ve uygulama örnekleri, Temel 
Kurallar.

KİMLER KATILMALI
Mühendisler, teknik elemanlar, firma yöne�cileri, şan�ye şefleri.

YÜKSEKTE EMNİYETLİ
ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

1 Gün

20 K�ş�
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SEMİNERLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM AMACI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve 

daha fazla çalışanın bulunduğu ve al� aydan fazla süren sürekli 

işlerin yapıldığı işyerleri için 28532 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulu Yönetmeliği yayınlanmış�r. Yönetmelik 

kurulların kuruluş amaç ve görevlerini, kimlerden oluşacağını 

belirlemektedir.Yönetmeliğin 7. maddesine göre; İşveren 

tara�ndan, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve 

güvenliği konularında eği�m verilmelidir. Şubemizde de işçi 

sağlığına verdiği önem ile uzmanlık alanından hareketle, 

kurullarda görevlendirilen yöne�ci ve çalışanlara ilgili mevzuat 

çerçevesinde görev, sorumlulukları, çalışma esasları ve 

uygulamalar hakkında bilgilendirilmesine yönelik eği�mler 

düzenlemektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-  Kurumlara özel risklerin belirlenmesi yöntemleri (uygulamalı)

 -  Kurulun görev ve yetkileri

 -  İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standardlar

 -  Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri

 -  İş hijyenin temel ilkeleri

 -  İş sağlığı ve güvenliğinde ile�şimin önemi

 -  Acil durum önlemleri

 -  Meslek hastalıkları

KİMLER KATILMALI

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarında görev alacaklar.

Süre 

En fazla katılımcı sayısı

2 Gün

15 K�ş�

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KURUL EĞİTİMİ



TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBESİ
EĞİTİM MERKEZLERİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Kocaeli Şubemizde bulunan

78 kişilik konferans salonu ile

20 kişilik eğitim salonunda,

Gebze’de faaliyet gösteren

eğitim merkezimizde yer alan

iki ayrı eğitim salonunda;

Bolu, Düzce ve Sakarya İl Temsilciliklerimizde bulunan

eğitim salonlarımızda uzman eğiticiler 

tarafından ara teknik eleman ve mühendislere yönelik 

eğitimler verilmektedir.



BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ
BAHÇELİEVLER MAH. ATATÜRK BULV. AKSOY APT. NO:13/1 - BOLU

TELEFON: +90 08504950666 - 0374 215 39 12   FAKS: +90 374 2131223

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ
AZMİMİLLİ MAHALLESİ GAZHANE CAD. ÖZSOY İŞ MERKEZİ NO 4 KAT 2 DAİRE 10 - DÜZCE

TELEFON: +90 08504950666 - 0380 523 68 69   FAKS: +90 380 5122626

SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ
CUMHURİYET MAH. KAYIN SK. NO:13 YILMAZER İŞ MERK. D:6 - SAKARYA
TELEFON: +90 08504950666 - 0264 279 63 93  FAKS: +90 264 2821417

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
HACI HALİL MH. ADLİYE CAD. TMMOB BİNASI NO:25/5 41400 GEBZE - KOCAELİ

TELEFON: +90 08504950666 - 0262 644 33 69   FAKS: +90 262 6462943

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi
Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22 İZMİT / KOCAELİ

TELEFON: 0262 335 33 96  FAKS : 0262 335 33 92

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi
Tatlı Kuyu Mah. Güney Yan Yol Cad. No:12 Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 644 33 69 – 0262 656 17 82 FAKS: 0262 6462943

tmmob
mak�na mühend�sler� odası

kocael� şubes�



EĞİTİM HİZMETLERİ

tmmob
mak�na mühend�sler� odası

kocael� şubes�

Körfez Mah. İzzet Uzuner Sk. No:14 İzmit - KOCAELİ
Tel: 0850 495 0 666 - 324 69 33-34 (Pbx) Faks: 0262 322 66 47

http://kocaeli.mmo.org.tr kocaeli@mmo.org.tr
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