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Sizlere standartlarla ilgili en geniş eğitim 
yelpazesini sunuyoruz; 

- Bu bilgileri kuruluşunuza nasıl
yerleştireceğinizi anlamanıza yardımcı oluyoruz.
Bizden eğitim aldığınızda, uzmanlığımızdan tam
anlamıyla faydalanırsınız. Bir denetçinin ne
aradığını biliyoruz ve sizi bu gereksinimleri
karşılamanız için eğitiyoruz.
- Standardın arkasındaki düşünceyi biliyoruz;
- bu yüzden, sizleri doğru yönlendirmek ve
ilham vermek için eğitimlerimize bu düşünceyi
dahil ediyoruz.
- Yüksek deneyimli uzman eğitmenlerden
oluşan ekibimiz, sizlere uzmanlıklarını ve
tecrübelerini aktarmak için buradalar.
- Geçen yıl Türkiye'de 3600 katılımcılaya eğitim
verdik, ancak bunu yaparken her katılımcının
kendi öğrenme hedeflerini dikkate alarak
bireysel gelişimlerine katkı sağladık.
- Mükemmelliği oluşturma yolculuğunuzda
nerede olursanız olun, öğrenme ihtiyaçlarınızı
karşılamak için BSI'ı seçeceğinizi umuyoruz...

Hoş geldiniz
BSI Eğitim Akademisi olarak 
Vizyonumuz “Organizasyonel 
Mükemmellik için, dünyanın en 
güvenilir Eğitim Kuruluşu 
olmaktır.”

.

2022'deki Yenilikler
Denetçi nitelikleri - yeteneklerinize bir güven 
işareti koyun.
BSI'da profesyonel profilinizi geliştirmenize ve 
kariyer gelişimi fırsatlarını artırmanıza yardımcı 
olmak istiyoruz. Nitelikli bir denetçi olarak, süreç 
iyileştirme araçlarını anlayarak, işvereninize ve 
müşterilerinize iyileştirme fırsatlarını 
belirleyebileceğinizi göstererek beceriler 
geliştireceksiniz.
Öğrenme yolumuz, öğrenmenizi incelenebilir 
sonuçlarla doğrulayacak ve yolculuğun her 
aşamasında size sektörde tanınan denetçi 
kalifikasyon rozetleri kazandıracaktır.

Kurumsal eğitim çözümleri 
- dirençli bir kültür inşa edin
Doğrudan sizinle ortak çalışarak, tüm eğitim 
ihtiyaçlarınızı tespit ediyor ve stratejik 
hedeflerinizi karşılamak için uzun vadeli kurumsal 
yeterlilik eğitim programı geliştiriyoruz. 
Kişiselleştirilmiş bir eğitim çözümü geliştirmek için 
kuruluşunuzdaki beceri ve bilgi boşluklarını birlikte 
belirleyerek kuruluşunuzun süreçte daha dayanıklı 
olmasına yardımcı olacağız.
Şimdi ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarınıza 
ulaşmanızı sağlamaya odaklanıyoruz.
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Neden eğitim önemli

83% 
oranında eğitime katılanlar, 
rekabet üstünlüğünü 
korumanın anahtarı olduğunu 
düşünüyor 

45% 
oranında çalışanlar, kuruluşların  
eğitime yatırım yapmalarının 
kendileri için daha motive edici 
olduğunu söylüyor

x2.5
Kuruluşlar çalışanlarını 
eğitmezlerse başarısız olma 
olasılığı 2,5 kat daha yüksektir

Neden BSI ile 
eğitim almalısınız?

Büyük işletmeler mükemmel 
çalışanlara güvenir. Bir araştırma 
gösteriyor ki, bir kuruluş eğitim ve 
gelişmeye yatırım yaparsa 
gerçekten ödüllendirilir.

Deneyimlerimizi 
uzmanlığınıza dönüştürün
ISO 9001, ISO 14001 dahil dünyanın 
en çok benimsenen standartlarını 
şekillendirdik

90% 
oranında eğitmenlerimiz 10 üzerinden 
9 veya 10 puanlıyor

84% 
oranında FTSE 100 şirketleri

4,500
Geçen yıl 4500 kişi BSI eğitimlerini 
tercih etti

232,000
BSI, müşterileriyle yılda 
230.000 günden fazla zaman 
geçirdiğinden işletmelerin ne 
istediğini biliyor ve ihtiyaçlarını 
anlıyor

250
Eğitmenlerimiz, yönetim 
sistemleriyle çalışma 
konusunda 250 yıllık deneyime 
sahiptir.
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BSI Eğitim Akademisi

Farklı bir eğitime ihtiyacınız 
olabileceğini düşünüyorsanız,  
alternatif seçeneklerimiz hakkında 
görüşmek için lütfen bizimle 
iletişime geçin.

Eğitim yöntemleri

BSI birçok alanda eğitim sunar farklı 
formatlar:

Uzaktan eğitim
BSI’nın "canlı" çevrimiçi eğitimiyle, nerede olursanız 
olun sanal bir ortamda sunulan aynı uzman 
öğretmenle aynı yüksek kaliteli sınıf kursunu 
alabilirsiniz.

Hatta kuruluşunuza adanmış bir kurs için 
rezervasyon yaptırabilirsiniz, böylece bir grubunuz 
aynı anda her yerden eğitim alabilir.

Sınıf eğitimi
Genel katılıma açık eğitimlerimiz, İstanbul'da çeşitli 
otellerde verilmektedir.

Katılımcılar, dikkatini dağıtan şeylerden uzaktır ve 
diğer kuruluşlardan insanlarla iletişim ve bağlantı 
kurmaktan yararlanır.

Kuruluş içi eğitim
Kuruluş içi eğitim, işyerinizde düzenlenir ve yalnızca 
çalışanlarınıza açıktır. Kuruluş içi eğitim, seyahat 
masraflarını ve ofisten uzakta ek süreyi ortadan 
kaldırır. Ayrıca içeriğinizi ve tartışmalarınızı da gizli 
tutar.

Ayrıca bireysel ihtiyaçlarınıza 
uyacak şekilde e-öğrenme yoluyla 
da eğitim sunuyoruz:

E-öğrenme

Bilginizi bilgisayar tabanlı öğrenim yoluyla 
artırmak istiyorsanız, yakında e-öğrenme eğitim 
portföyümüze erişebileceksiniz.

Yaklaşımımız - hızlandırılmış 
öğrenme
Hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımızın öğrenmeyi 
hızlandırmak ve bilgi birikimini iyileştirmek için 
olduğu kanıtlanmıştır. 

Aktiviteye dayalı öğrenmeye katılacak ve 
öğreniminizi yerleştirmenize yardımcı olacak diğer 
şirketlerden meslektaşlarınızla öğrenme 
deneyiminizi paylaşma fırsatına sahip olacaksınız.

Uzman Eğitmenler
Eğitmenlerimiz kendi alanlarında uzman olarak 
tanınmaktadır ve temsilcilerimizin birinci sınıf olarak 
değerlendirdiği birinci sınıf bir öğrenme deneyimi 
sunmaktadır.

Farklı öğrenme ihtiyaçlarınızı anlamak ve karşılamak 
için eğitilirler, yılların pratik endüstri deneyimine ve 
derin konu bilgisine sahiptirler.

BSI Sertifikanız
Eğitiminizi başarılı bir şekilde tamamladığınızda, 
dünya çapında tanınan bir sertifika alacaksınız.

BSI Eğitim Akademisi sertifikası uzmanlık, kalite ve 
bütünlüğün bir işaretidir.
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2022 Eğitim Programı

2022 yılının ilk 6 ayını kapsayan eğitim 
programımızı görüntülemek için lütfen tıklayın.

Neden BSI'dan eğitim almalısınız?

ISO 9001'den ISO / IEC 27001'e kadar 
dünyanın önde gelen standartlarının 
çoğunu şekillendirmeye yardımcı olan 
İngiltere'nin en büyük eğitim ve 
belgelendirme kuruluşuyuz.

Kuruluşunuzun öğrenme ihtiyaçları ile 
orantılı olarak, hedeflediği eğitim 
çözümlerini geliştirmek üzere çalışıyoruz. 

*Eğitim sertifikaları doğayı korumak
üzere e-sertifika olarak
gönderilmektedir.

https://www.bsigroup.com/tr-TR/formlar/Genel-Sorgu-1/
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/tr-tr/training/tr-egitim-programi-2022.pdf


01  
Anlama

Gereklilik eğitimleri: 

Kimler katılmalı? 
Yeni başlayanlar için veya bir 
"tazeleme" ye ihtiyacınız varsa 
idealdir.

Ne öğreneceğim? 
Yönetim sisteminize ve ilgili ISO 
standardının gereksinimlerine 
genel bakış.

Lütfen dikkat: eğitim 
ücretlerimiz ISO standardının 
bir kopyasını içermemektedir.

Bu giriş düzeyinde bile, 
eğitimini aldığınız ISO 
standardını temin etmek ve 
standart hakkında bilgi sahibi 
olmak iyi bir fikir olabilir.

02  
Uygulama

Uygulama eğitimleri:

Kimler katılmalı?
Bir yönetim ekibinin 
uygulanmasından sorumlu 
olanlar veya yakın zamanda 
sorumluluk almış olanlar.

Ne öğreneceğim? 
Kuruluşunuz bağlamında bir 
standardın gereksinimleri ve 
planlama uygulamasında nasıl 
liderlik yapılacağı.

03  
Yetkinliğinizi kanıtlayın

İç Tetkikçi eğitimleri:

Kimler katılmalı?
İç denetimler yapmak veya 
yönetim sistemlerinin 
performansını izlemekle görevli 
olanlar. 

Ne öğreneceğim? 
Uyumluluğu sürdürmek için 
nasıl daha donanımlı olunur ve 
yönetim ekibiniz için riskleri 
nasıl yönetip iyileştirirsiniz.

Baş Tetkikçi Eğitimleri:

Kimler katılmalı?
Yönetim sistemi denetimlerini 
yürütmek ve yönetmekle 
görevli olanlar

Ne öğreneceğim? 
Etkili denetimler yapma ve 
yönetme becerisi ve güvenini 
kazanın ve denetim ekiplerini 
ve süreçlerini nasıl 
yöneteceğinizi öğrenin.

Önerilen eğitim adımları

04  
Mükemmelliği 
alışkanlığa dönüştürün

Becerilerinizi geliştirin ve 
iş süreçlerinizi iyileştirin

Süreç iyileştirmeden temel 
neden analizine ve problem 
çözmeden sosyal becerilere 
kadar becerilerinizi 
geliştirmeye yardımcı olacak 
eğitimler alarak yönetim 
sisteminin ötesine geçin.
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Neden kuruluş içi eğitimi seçmelisiniz?

Kuruluş içi eğitimi seçerseniz:

• bir grup insanı tek seferde eğitir,
• kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre bir

eğitim alır,
• özel ve gizli bilgilere yönelik risk

seviyesini azaltır,
• seyahat ve konaklama masraflarından

tasarruf eder,
• daha fazla sayıda çalışanı eğiterek

paradan tasarruf edersiniz.

Eğitimlerimize katılanların 
geçtiğimiz yıl yaptıkları bazı 
yorumlar

"Eğitmenimiz harikaydı ve tüm soruları 
çok iyi cevapladı, ayrıca eğitim çok ilgi 
çekici, alakalıydı."  

"Çok profesyonel ve bilgilendirici bir eğitim 
oturumuydu"

"Eğitime katıldığım için gerçekten 
mutluyum ve istediğim her şeyi kesinlikle 
kazandım"

Eğitimlerimiz kuruluşunuzun 
belirlediği bir yerde 
gerçekleştirilebilir. Bu, 
çalışanlarınızın kendi 
kuruluşunuza uygun en iyi 
uygulamaları öğrenmesini sağlar.

Kuruluş içi eğitimlerimiz, 
katılımcıların öğrenmesi için, en 
etkili öğrenme methodları ve en 
deneyimli eğitmenler tarafından 
gerçekleştirilir.

Teklif almak için lütfen formu doldurun veya 
bize +90 216 445 90 38 numaralı telefondan 
ulaşın.

bsigroup.com/training I 0345 086 9000 I training@bsigroup.com 
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https://www.bsigroup.com/tr-TR/formlar/Genel-Fiyat-teklifi-isteyin-1/


Eğitim sertifikalarınız BSI güvencesiyle

Denetçi sertifikası
Standardın gereksinimlerini anladığınızda, bir 
denetçi ekibine liderlik edip etmeyeceğinize bağlı 
olarak bir iç veya baş denetçi olma yolunu 
seçebilirsiniz. Standartlara özgü denetim 
eğitiminizi tamamladıktan sonra, iki süreç 
iyileştirme eğitim modülümüze katılabilirsiniz. 
Bunlar, fırsatları belirlemeye ve sektörde tanınan 
bir ayrıcalık rozeti kazanmaya yardımcı olan iç ve 
baş denetçi eğitimlerimizdir: BSI İç Denetçi  ve 
BSI Baş Denetçi Eğitimleri. Baş Denetçilik 
eğitiminden sonra online sınavlarımızı 
tamamlamak, öğreniminizi doğrulayacaktır. 

BSI'dan alınan bir eğitim sertifikası, 
işvereninize ve müşterilerinize 
bilginizin doğrulandığını 
gösterecektir.

Dünyanın önde gelen standartlarının 
çoğunu şekillendirmeye ve 
geliştirmeye yardımcı olduk. Uzman 
bilgimiz, bizimle eğitim aldığınızda 
bu uzmanlıktan yararlanmanız ve bir 
BSI sertifikası ile bunu 
kanıtlayabilmeniz anlamına gelir.

Online sınavlar
BSI eğitimleri artık ek bir fırsatla birlikte geliyor; 
öğreniminizin eğitim sonu sınavı dahil olmak 
üzere değerlendirme kriterlerine göre 
doğrulanmasını tercih edebilirsiniz. Başarı 
Sertifikası kazanma fırsatı, yalnızca becerilerinizi 
ve uzmanlığınızı doğrulamanıza değil, aynı 
zamanda profesyonel profilinizi ve istihdam 
edilebilirliğinizi geliştirmenize de olanak tanır.

Baş Tetkikçi eğitimlerimizin sınavları; 
CQI ve IRCA tarafından onaylanan Questionmark 
portalı üzerinden online olarak 
gerçekleştirilmektedir. Sınavınızı Questionmark 
portalı üzerinden gelecek email ile belirlenen tarih 

aralığında istediğiniz zaman diliminde 
alabileceksiniz. Online sınav öncesinde kontrol 
etmeniz gerekebilecek teknik gereksinimler için 
web sitemizde bulunan kılavuzu incelemenizi 
önemle tavsiye ederiz.
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Hülya Şahin

Yonca Çakır - Ticaret Müdürü

BSI Eğitim Akademisi Sertifikası
Baş tetkikçi eğitimlerimizin sonunda 
sınav yapılmaktadır. Sınavı başarıyla 
geçen katılımcılarımıza başarı, sınavda 
başarı sağlayamayan katılımcılarımıza 
ise katılım sertifikası verilmektedir. 
Sınavda başarı sağlayamayan 
katılımcılarımız aynı yıl içerisinde sınavı 
tekrar edebilir.

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/tr-tr/egitim/questionmark-katilimcilar-icin-sinav-kilavuzu-tr.pdf


"Harika bir online eğitim sunduğunuz için teşekkür ederim. 
İçerik harika ve çok alakalıydı. Öğretmen çok hevesliydi ve 
eğitimi hem ilginç hem de eğlenceli hale getirdi!"

Ekaterina Serban  
Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği 
Görevlisi – Robert Bosch 
Power Tools GMBH
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Kalite Yönetimi
ISO 9001:2015

ISO 9001 eğitimimiz size kalite yönetim sistemleri, 
uygulama için araçlar ve teknikler ve standardın gereklerine 
göre nasıl denetim yapılacağı konusunda bir farkındalık 
sağlayacaktır. Uluslararası olarak tanınan bir Kalite 
Yönetim Sistemine (KYS) sahip olmak, kurumsal 
performansı geliştirmenize, müşteri memnuniyetini 
artırmanıza ve rekabet avantajı kazanmanıza olanak tanır.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Gereklilikler

Bu eğitim size ISO 9001: 2015'in tarihçesi ve 
gelişimi, temel terimler, tanımlar ve ISO 
standardize edilmiş yüksek seviye yapı hakkında 
kapsamlı bir bilgi verecektir. Standardın temel 
kavramlarını, ilkelerini ve açıklamalarını detaylı 
olarak anlamanıza yardımcı olacak giriş eğitimidir.

Süre: 1 gün

ISO 9001:2015 Uygulama

Bu eğitimde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi’ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve 
deneyim katılımcılara aktarılacaktır.

Süre: 2 gün
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Kalite Yönetimi

ISO 9001:2015 Baş Uygulayıcı

Bu eğitim, ISO 9001 Gereksinimleri ve Uygulama 
eğitimlerini, liderlik ve yönetime ek bir odaklanma 
ve ardından bir sınavla birleştirir. Bu eğitim 
standardı derinlemesine anlamanızı sağlamanın yanı 
sıra; Standardı organizasyonunuzda uygulamak, 
liderlik, yönetim, etkili yetkilendirme, problem 
çözme ve motivasyon gibi yumuşak becerileri 
öğreterek etkinliğini sağlamak için en iyi uygulama 
yöntemlerini sunmaktadır.

Süre: 5 gün

ISO 9001:2015 Baş Tetkikçi 
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu eğitim baş tetkikçinin rolünü iyice anlamasını 
ve etkin bir şekilde yerine getirebilmek için 
gereken uzmanlığa sahip olmasını sağlamak üzere 
uygulamalı bir içerik sunar.

Süre: 5 gün
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Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi

Uluslararası kabul görmüş ISO 9001: 2015 ile 
denetim becerilerinizi optimize edin ve iç 
denetim yeteneklerinizi artırın.

Etkili bir denetimi planlama ve 
gerçekleştirmenin yanı sıra gerektiğinde 
raporlama ve düzeltici önlem alma konusunda 
güven kazanın.

Süre: 2 gün

Kuruluş İçi Eğitimler

ISO 19011:2015 İç Tetkikçi

Eğitime katılarak, bir tetkiki nasıl 
başlatacağınızı, tetkik faaliyetlerine nasıl 
hazırlık yapacağınızı ve nasıl yürüteceğinizi, 
tetkik raporlarını nasıl birleştirip dağıtacağınızı 
ve takip faaliyetlerini nasıl tamamlayacağınızı 
öğrenebilirsiniz.

Süre: 2 gün

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


Tıbbi Cihazlar
ISO 13485 ve ISO 14971

ISO 13485:2016 Gereklilikler

Bu eğitim; etkin bir KYS’nin kapsamlı şartlarını 
yerine getirmek için etkin bir çözüm sağlamak 
amacıyla, ISO 13485:2016 ile ilgili madde madde 
kavrayış elde etmenizi sağlamaktadır.

Süre: 2 gün

ISO 13485:2016 Uygulama

Bu eğitimde ISO 13485 sistem uygulamasının tüm 
işletmeye nasıl entegre edileceği, tetkiklere nasıl 
hazırlanılacağı ve ISO 13485 belgesinin nasıl 
alınabileceği açıklanır.

Süre: 2 gün

ISO 13485 kalite yönetimi eğitimimiz, tıbbi cihazlar için KYS 
gereksinimlerini anlamanıza yardımcı olacak, böylece 
uyumluluğu sürdürdüğünüzden emin olabilirsiniz.
ISO 14971 eğitimine katılarak, risk yönetimi çabalarıyla işinizi 
nasıl geliştirebileceğinizi ve ISO 14971'in ISO 13485'e nasıl 
uygulandığını anlayabilirsiniz.

ISO 13485

12



Tıbbi Cihazlar

ISO 13485:2016 İç Tetkikçi

Bu eğitim, ISO 13485 standartına göre yapılacak 
kalite yönetim sistemi süreç tetkiklerinin 
prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektedir.

Süre: 2 gün

ISO 14971

Tıbbi Cihazlarda Risk Yönetimi

ISO 14971 risk yönetimi eğitimi tüm tıbbi cihaz 
üreticileri için gereklidir. Bu eğitim, bir ürünün 
yaşam döngüsünde riskleri tanımlama, 
değerlendirme ve kontrol etmeyi risk yönetimi 
çerçevesi uygulamanıza yardımcı olur.

Süre: 2 gün
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ISO 13485:2016 Baş Tetkikçi (CQI ve 
IRCA Onaylı)

Bu eğitimde bir tetkik programının 
yönetilmesinden, raporlamasına kadar olan tüm 
tetkik süreci konusunda bilgi verilir.

Süre: 5 gün

MDR Gereklilikler Eğitimi
Bu eğitim, Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDR) 
altındaki CE belgesi için temel gereksinimler, 
kavramlar ve genel süreç hakkında bilgi edinmenizi 
sağlar.

Süre: 2 gün

Klinik Veri Değerlendirme

Bu eğitimi tamamlayarak klinik  araştırmanın gerekip 
gerekmediğini  belirleyebilecek, literatür taramasını 
içeren bir klinik değerlendirme raporu hazırlayabilecek 
ve sürekli uyumu desteklemek için pazar sonrası klinik 
takip ve pazar sonrası sürveyans gereksinimlerini 
öğrenebileceksiniz.

Süre: 2 gün

Proses Validasyonu Eğitimi
Tasarım ve üretim sürecinde genel olarak kabul 
edilmiş doğrulama ilkelerini öğrenmenizi ve bunları 
kuruluşlarında uygulayabilmeniz için kurulum, 
işletim ve işlem kalifikasyonunu anlamanızı sağlar.

Süre: 2 gün

Yazılım Validasyonu Eğitimi
Bu eğitim ile tıbbi cihaz yazılımınız için bir CE 
işaretinin elde edilmesi ve muhafaza edilmesi 
konusunda yetkinlik kazanarak  ürününüzü 
pazarlanabilir hale getirmeniz amaçlanmıştır.

Süre: 2 gün

MDR Geçiş Eğitimi
Bu eğitim, Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDR) geçişi 
hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

Süre: 2 gün



Varlık Yönetimi
ISO 55001:2014

Varlık Yönetimine Giriş

Bu etkileşimli eğitim, varlık yönetimine, bunun ne 
olduğuna ve kuruluşunuz için neler yapabileceğine 
genel bir bakış sağlayacaktır. Herhangi bir varlığın 
birleşik yönetiminde en son düşünce, süreç, yöntem 
ve araçları paylaşır. Fiziksel veya diğer varlıklar, risk 
yönetimi, kaynak sağlama işlemleri, teknik 
hizmetler, kalite yönetimi veya organizasyonel 
gelişim ile ilgili bir ilginiz veya sorumluluğunuz 
varsa, bu kursu faydalı bulacaksınız.

Süre: 2 gün

Uzmanlarımız, bir Varlık Yönetim Sistemini anlamanıza ve 
denetlemenize yardımcı olarak finansal, fiziksel veya kurumsal 
varlıkları daha iyi yönetmenizi sağlar. Bu, daha iyi çalışma 
sonuçları, performans ve kârlılığınızı artırabilir.

ISO 55001:2014
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Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

ISO 55001:2014 Gereklilikler

Varlık yönetimi için uluslararası standardın (ISO 
55001: 2014) organizasyonel sonuçlarını 
derinlemesine inceleyeceksiniz. Kursun amacı, 
ISO'nun temel gereksinimlerini açıklamaktır.

55001: 2014 ve organizasyonel faydaları.

Süre: 1 gün

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


AS/EN/JISQ 9100:2016 Gereklilikler

Bu eğitimde, standardın temel kavramları ve 
ilkelerini nasıL yorumlayacağınızı ve 
kuruluşunuzdaki mevcut proseslere nasıl adapte 
edeceğinizi öğreneceksiniz.

Süre: 2 gün

AS/EN/JISQ 9100:2016 Uygulama

Bu eğitim bir kalite yönetim sistemi uygulamak 
için gerekli, kilit prensipleri ve kılavuzları içeren 
AS/EN/JISQ 9100 ve ISO 9001 ailesi 
standartlarını ele almaktadır.

Süre: 3 gün

Collaborative Business Relationships
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Havacılık Yönetimi
AS 9100 

Uluslararası olarak tanınan bir Havacılık ve Uzay Kalite 
Yönetim Sistemine (AQMS) sahip olmak, 
organizasyonel performansı geliştirmenize, müşteri 
memnuniyetini artırmanıza ve rekabet avantajı 
kazanmanıza olanak tanır.

AS 9100 

Kuruluşların sahip olduğu birçok yönetim sistemi 
standardı ortak temel ve kavramları içeren Annex 
SL ile birbirine kolayca entegre edilebilmektedir.

Annex SL

AS/EN/JISQ 9100:2016 İç Tetkikçi

Havacılık, Savunma ve Uzay sektörlerinde kalite 
standartlarının iç tetkikini gerçekleştirmek için 
araçlar ve teknikler öğrenilir.

Süre: 2 gün



Geometrik Ölçülendirme ve 
Toleranslandırma

Bu eğitimle teknik resim hazırlanırken 
tasarımların kullanıldığı yere göre uygun 
özelliklerde olması ve olumsuzlukların 
yaşanmaması veya en aza indirilmesi 
sağlanacak, tasarımcı ile üreten ve kontrol 
edenler arasında ortak bir dilin kullanımı 
sağlanacaktır.

Süre: 2 gün

Havacılık Yönetimi

MSA (Ölçüm Sistemi Analizi)

Bu eğitim sayesinde bir ölçüm sisteminin kalitesini 
değerlendirmek ve mevcut varyasyon kaynaklarını 
ve ölçüm sonucu üzerindeki etkilerini anlamak için 
kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Süre: 1 gün

FMEA 

FMEA genellikle havacılık sektöründeki hataları 
önlemek, zararlı etmenlerin etkisinin (varyasyonların) 
ve atığın azaltılması hedefini desteklemek için özel 
bir gerekliliktir. Bu eğitim, ürün ve süreç tasarımı ile 
ilgili riskleri değerlendirmek için FMEA’nın nasıl 
kullanılabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Süre: 1 gün

AS/EN/JISQ 9120 (Rev:B) Gereklilikler 

AS/EN/JISQ 9120 (Rev:B) temel terimleri, tanımları 
ve gereklilikleri ile, standardın müşteri ihtiyaçlarını 
daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Süre: 2 gün
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AS/EN/JISQ 9110:2016 Gereklilikler 

Bu eğitime katılarak AS/EN/JISQ 9110:2016'nın 
temel terimleri, tanımları ve gereksinimleri ve 
standardın kuruluşunuzun müşteri ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılamasına nasıl yardımcı olabileceği 
hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Süre: 2 gün

SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü)

SPC metodolojisinin uygulanması, süreçlerin normal 
varyanslarının dışında sonuçlar ürettiğini hızlı bir 
şekilde belirleyebilmenize yardımcı olabilir. Bu da 
kuruluşların ürün kalitesini sürekli iyileştirmesini, 
hurda ve atıkları sınırlandırmasını ve maliyetleri 
azaltmasını sağlar.

Süre: 1 gün



Havacılık Yönetimi
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Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

APQP-PPAP 

Bu eğitim, havacılık sektöründe kullanılan APQP ve 
PPAP gerekliliklerinin neler olduğunu kapsar.

Süre: 1 gün

Kuruluş İçi Eğitimler

Havacılık Problem Çözme Kök Sebep 
Analizi ve Düzeltici Faaliyet

Bu eğitime katılarak, Havacılık, uzay ve savunma 
sektörünün beklentilerine uygun kök neden analizi 
ve düzeltici faaliyet tekniklerinin nasıl 
uygulanılacağını öğrenebilirsiniz.

Süre: 2 gün
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IATF 16949:2016 Gereklilikler

IATF 16949:2016 Gereklilikler Eğitimi etkin bir 
Otomotiv KYS’nin temel gerekliliklerini ve yapısını 
belirlemenize ve bunun size sağlayacağı faydaları 
anlamanıza yardımcı olacaktır.

Süre: 2 gün

IATF 16949:2016 Uygulama

Bu üç günlük eğitim, IATF 16949:2016’yı temel alan 
bir çerçeveyi uygulamanıza, ürün ve hizmetleriniz 
için tutarlı bir şekilde sürekli iyileştirme yapmanıza 
yardımcı olacaktır.

Süre: 3 gün
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Otomotiv Yönetimi
IATF 16949:2016

IATF 16949: 2016, otomotiv sektörü için küresel teknik şartname 
ve kalite yönetim standardıdır. Otomotiv ürünlerini tasarlarken, 
geliştirirken, üretirken, kurarken veya bakımını yaparken en iyi 
uygulamayı elde etmek hakkında bilmeniz gereken her şeyi 
özetlemektedir. Uzman eğitmenlerimizle IATF 16949: 2016 
konusunda daha fazla bilgi sahibi olarak yetkinliğinizi 
artırabilirsiniz.

IATF 16949:2016



Risk Bazlı Süreç Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara, IATF 16949 standardını 
uygulamalarında süreç risk değerlendirmelerini 
gerçekleştirebilemeleri için yardımcı olmayı 
amaçlar.

Süre: 2 gün

AIAG ve VDA Proses FMEA Eğitimi

Bu iki günlük eğitim, AIAG VDA Hata Türü ve Etkileri 
Analizi FMEA El Kitabı Versiyon 1'de belirtilen 
yöntemlere uygun şekilde yeni metodolojiyi 
kullanarak bir PFMEA geliştirmek üzere bir vaka 
çalışması kullanarak uygulamalı bir yaklaşım 
sunmaktadır.

Süre: 2 gün

Otomotiv Yönetimi
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Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

APQP Önceden Ürün Kalite Planlaması 

Yeni ürün ve proses tasarımı / geliştirilmesi / 
devreye alınması aşamalarını anlatan sistematik bir 
yaklaşımdır.

Süre: 1 gün

IATF 16949:2016 İç Tetkikçi

Bu eğitimde, tetkikin başlatılması, tetkik 
faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, tetkik 
raporlarının düzenlenmesi ve dağıtılması ile takip 
faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını 
öğreneceksiniz.

Süre: 2 gün

Global 8 Disiplin (G8D) Takım Odaklı 
Problem Çözme Tekniği

Bu eğitim, grup sinerjisinden yararlanmak suretiyle 
acil önlem almayı, problemlere kesin tanılar 
koymayı, kök nedeni belirlemeyi ve problemin 
tekrarını önlemeyi amaçlar.

Süre: 2 gün

AIAG ve VDA Tasarım FMEA Eğitimi

Bu iki günlük eğitim, AIAG VDA Hata Türü ve 
Etkileri Analizi FMEA El Kitabı 1.Sürüm'de belirtilen 
yöntemlere uygun şekilde yeni metodolojiyi 
kullanarak bir DFMEA geliştirmek üzere bir vaka 
çalışması kullanarak uygulamalı bir yaklaşım 
sunmaktadır.

Süre: 2 gün
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Tasarımda Güvenilirlik ve Poka Yoke 

Hatasızlaştırma Yöntemleri, Yalın Üretim ve 
Yönetim Teknikleri, Kalibrasyon ve Ölçüm 
Belirsizlikleri, Ergonomi Analizi, Global 8-D,  5-
Neden Analizi ve Etkin Problem Çözme Teknikleri, 
Emniyet Kapsamı Ürünler ve Gereklilikleri Eğitimi

Süre: 1 gün

Otomotivde Süreç Yönetimi Eğitimi 

ISO 9001 Standardı üzerine yapılandırılan IATF 
16949 standardı Süreç Yönetiminin otomotivdeki 
uygulamalarına odaklanmaktadır.

Süre: 1 gün

SPC - İstatistiksel Süreç Kontrolü Eğitim
Bu eğitim, bir üretim prosesinin değişkenliğini 
değerlendirmek, kontrol etmek, iyileştirmek ve 
prosesin, sürekli hedeflenen yetenekte ürün 
vermesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir..

Süre: 1 gün

Otomotiv Yönetimi
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MSA (Ölçüm Sistemi Analizi) 

Üretimde kullanılmak üzere planlanmış olan ölçüm 
sistemlerinin analiz edilerek kullanım onaylarının 
verilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.

Süre: 1 gün

PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi 

Önceden ürün kalite planlaması (APQP) sürecinin 
uygulama sonuçlarının dokümantasyonunu 
ve kalite planlama süreci sonunda, müşteriye 
sunulacak ürün dosyasının (PPAP dosyası) 
oluşturulmasını açıklar.

Süre: 1 gün



BIM Bilgi Yönetimi

kavrayarak bir projenin tüm aşamalarında  farklı 
bilgi tiplerinin toplanmasını, etkin şekilde 
yönetilmesini ve birden fazla projede daha verimli 
kullanılmasını nasıl sağlayabileceğinizi kavramanızı 
sağlayacaktır.

Süre: 1 gün

BIM Temel Eğitimi

Bu eğitimin amacı, BIM ile ilgili bir farkındalık 
yaratmak ve temel gerekliliklerini açıklamaktır. Bu 
eğitimle BIM Seviye 2 tanımını, terminolojisini 
öğrenmenin yanı sıra BIM Seviye 2’yi  kendi 
organizasyonunuzun bağlamına  koyma  yetkinliği 
kazanacaksınız.

Süre: 1 gün
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Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Yapı Bilgi Modellemesi, ekiplerin en iyi uygulamayı başarmak 
için gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olmasını sağlamakla 
ilgilidir. Tüm eğitimlerimiz, BIM Seviye 2 tanımına uygundur 
ve eğitimlerimize katılarak tüm aşamalarda bilgileri nasıl 
etkili bir şekilde yöneteceğinizi öğreneceksiniz.

BIM
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BIM Uygulama Eğitimi

Bu eğitimle, boyut veya konumdan bağımsız olarak, 
pro-jelerinizin ilerlemesini sağlayacak ve geliştirecek 
gerekli bilgileri ve çeşitli teknik uygulamaları 
öğreneceksiniz.

Süre: 1 gün

BIM Prosesleri ve Prosedürleri

Bu eğitim BIM ortamında çalışmak ve başarılı yapı 
proje-leri gerçekleştirmek için gerekli olan 
yönetim proseslerini ve teknik yeteneği anlayarak 
bilgi ve becerilerinizi geliştir-menizi aynı zamanda  
sektördeki  iyi uygulamalara uygun, anahtar 
prosesleri ve prosedürleri öğrenmenizi sağlar.

Süre: 1 gün

Yapı Bilgi Modellemesi

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


Organizasyonel Dayanıklılık Temel Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara Organizasyonel Dayanıklılık 
kavramını ve BSI’ın gerçekleştirdiği ankette 800 
global üst düzey yöneticinin de odaklandığını 
belirttiği 16 temel ögeyi aktarmak üzere 
tasarlanmıştır.

Süre: 2 gün

Organizasyonel Dayanıklılık Üst Düzey 
Yönetici Çalıştayı

Bu eğitim üst düzey yöneticilerin, stratejik hedefleri
ile doğru orantılı olarak, organizasyonel dayanıklılığa 
nasıl yaklaşmaları gerektiğini, bir uzman rehberliğinde 
çalıştay formatında aktaracaktır.

Süre: 1 gün

23

Organizasyonel Dayanıklılık

Organizasyonel dayamıklılık yaklaşımı, risk yönetiminin ötesine 
geçerek işletmenizin sağlığı ve başarısı hakkında daha bütünsel 
bir bakış açısına bakmanızı sağlayacaktır. Dayanıklı bir 
organizasyon sadece uzun vadede hayatta kalmamalı, aynı 
zamanda gelişmeli ve zaman testini geçmelidir. Organizasyonel 
dayanıklılık eğitimlerimiz, bir yönetici veya kıdemli lider olarak, 
işinize dayanıklılık ilkelerini inşa etmenize yardımcı olacaktır.



ISO 31000:2018 Gereklilikler

Proaktif bir yaklaşımla risklerin nasıl ele alınması 
ve değerlendirilmesi gerektiğini bu eğitimde 
öğreneceksiniz.

Süre: 1 gün

ISO 31000:2018 Uygulama

Bu eğitimler kurum risklerinize karşı daha cesaretli 
ve hazırlıklı olacak ve sınıfiçi uygulamalarla konuyu 
daha iyi anlayacaksınız.

Süre: 2 gün

ISO 31000:2018
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Risk Yönetimi
ISO 31000:2018

ISO 31000, risk yönetimi için uluslararası standarttır. Kapsamlı 
ilkeler ve yönergeler sağlayarak, bu standart kuruluşlara risk 
analizlerinde ve risk değerlendirmelerinde yardımcı olur. İster 
kamu, ister özel veya toplum kuruluşunda çalışıyor olun, 
planlama, yönetim işlemleri ve iletişim süreçleri dahil çoğu iş 
etkinliği için geçerli olduğu için ISO 31000'den 
yararlanabilirsiniz. Tüm kuruluşlar riski bir dereceye kadar 
yönetirken, bu uluslararası standardın en iyi uygulama önerileri, 
yönetim tekniklerini iyileştirmek ve işyerinde her zaman 
emniyet ve güvenliği sağlamak için geliştirilmiştir.

ISO 31000:2018 İç Tetkikçi

Risk Yönetimi modeli nasıl denetlenir? Nelere 
bakılır? Eksiklikler nasıl düzeltilir ve takip edilir? 
Tüm bu soruların yanıtları bu eğitimin amacını 
oluşturmaktadır. Bu eğitim özel olarak 
hazırlanmış ve dünyada ilk defa BSI Türkiye 
tarafından verilmektedir.

Süre: 2 gün



ISO 45001:2018 Gereklilikler

Bu eğitim katılımcıların başarılı bir iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemini geliştirebilmelerine 
yardımcı olur ve standart hakkında detaylı bilgi 
verir.

Süre: 1 gün

ISO 45001:2018 Uygulama

Bu 2 günlük eğitim katılımcılara OHSAS 18001’e 
göre yönetim sistemlerini nasıl geliştireceklerini ve 
koruyacaklarını çeşitli uygulamalarla destekleyerek 
göstermektedir.

Süre: 2 gün

ISO 45001:2018
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi
ISO 45001:2018

Kuruluşunuzun boyutu veya yapısı ne olursa olsun, kaliteli iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi başarı için hayati önem taşır - 
birinci sınıf iç süreçler, kaliteli müşteri hizmeti sunumuna 
yansıtılır. ISO 45001 ve NEBOSH yeterliliklerini kazanmak ve 
tüm paydaşlar için mesleki ve sağlık risklerini ortadan 
kaldıracak güven ve yetkinlikleri kazanmak için 
eğitimlerimize katılın.



26

ISO 45001:2018 İç Tetkikçi

Bu eğitimin temel amacı IS&G tetkikçilerine 
IS&G şartlarıyla ilgili olarak tetkik prensiplerini 
ve uygulamalarını anlatmaktır.

Süre: 2 gün

ISO 45001:2018 Baş Uygulayıcı

Bu eğitim, ISO 45001 Gereksinimleri ve Uygulama 
eğitimlerimizi liderlik üzerine ek içerikle birleştirir. 
Bu size bir İş Sağlığı uygulamasına öncülük etmek 
için gerekli beceri ve araçları sağlayacaktır.

Süre: 5 days

ISO 45001:2018 Baş Tetkikçi 
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu eğitimde tetkikçilere, OHSAS 18001 
standardının prensiplerine ve kriterlerine göre nasıl 
tetkik yapabilecekleri aşamaları ile anlatılmaktadır.

Süre: 5 gün

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

ISO 45001:2018 Tetkikçi Geçiş (CQI ve 
IRCA Onaylı)

ISO 45001’in OHSAS 18001:2007’den ne şekilde 
farklı olduğunu ve ISO 45001 tetkik becerilerinizi 
inşa etmek için bu bilgileri nasıl uygulayacağınızı 
öğrenin.

Süre: 5 gün

ISO 45001:2018 Uygulamadaki 
Değişiklikler

Bu eğitim ile OHSAS 18001:2007 ile ISO 45001 
arasındaki öngörülen farklılıkları nasıl 
uygulayacağınızı keşfedecek ve bir geçiş aksiyon 
planı geliştireceksiniz.

Süre: 2 gün

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd
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ISO/IEC 27001:2013 Uygulama

Eğitimde ISO 27002 şartlarına uygun ISO 27001 
belgelendirme kriterlerini karşılayan Bilgi Güvenliği 
Yönetimi için gerekli beceriler kazandırılır.

Süre: 2 gün

Bilgi Güvenliği
ISO/IEC 27001:2013

ISO / IEC 27001 eğitim kurslarımız, standarda aşina 
olmanıza, bir BGYS'yi nasıl uygulayacağınızı ve nasıl 
denetleyeceğinizi anlamanıza yardımcı olacak bir yapıyı takip 
eder. Ayrıca, standardın önceki sürümü olan ISO / IEC 27001: 
2005'ten güncel sürüm olan ISO / IEC 27001: 2013'e geçişi 
ele alan baş denetçiler için de eğitimlerimiz var.

ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013 Gereklilikler

Bu eğitimde ISO 27001 standardını derinlemesine 
inceleyen bir günlük bir program vardır.

Süre: 1 gün
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ISO/IEC 27001:2013 Baş Uygulayıcı

Bir kuruluşta ISO / IEC 27001: 2013 ile uyumlu bir 
BGYS'nin nasıl kurulacağını size öğreteceğiz. 
İşletmenizde bir BGYS'nin uygulanmasıyla bir ekibe 
liderlik etmek için proje yönetimi becerinizi 
geliştirmeye odaklanacaksınız.

Süre: 5 gün

ISO/IEC 27001:2013 İç Tetkikçi

Eğitimin amacı tetkiklerin planlanmasında, 
uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön 
göstermektir.

Süre: 2 gün

ISO/IEC 27001:2013 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Eğitim katılımcıları ISO 27001 tetkikçisi olma 
yolunda gerekli olan yeterlilik sürecine hazırlar, tetkik 
programlarını planlama, yönetme ve uygulama 
konusunda deneyim kazandırır.

Süre: 5 gün

Bilgi Güvenliği

“Eğitim boyunca detaylı içerikler 
ve örneklendirmeler ile konuyu 
çok iyi anlamamız sağlandı, 
interaktif katılıma önem 
verilmesi ise eğitimin verimliliği 
açısından kesinlikle önemli bir 
pay içeriyor.” 
Gizem Deniz - Bireysel Katılımcı

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd
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ISO/IEC 27701:2019 Gereklilikler

ISO / IEC 27701'in, ISO / IEC 27001 bilgi güvenliği 
yönetim sisteminizi (ISMS) kişisel olarak 
tanımlanabilir bilgileri (PII) korumaya yönelik 
gereksinimleri içerecek ve bir gizlilik bilgi yönetim 
sistemi (PIMS) için bir çerçeve sağlayacak şekilde 
nasıl genişletebileceğini anlayın.

Süre: 1 gün 

ISO/IEC 27701:2019 Uygulama

Bu eğitim, ISO / IEC 27001 bilgi güvenliği yönetim 
sisteminizi (ISMS) genişletmek için, kuruluşunuzun 
kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (PII) 
korumaya yönelik daha spesifik gereksinimler ve 
rehberlik dahil olmak üzere, birlikte bir gizlilik bilgi 
yönetim sistemi oluşturan tipik bir çerçeve 
sağlamanıza yardımcı olacaktır ( PIMS).

Süre: 2 gün

ISO/IEC 27701

Veri Koruma

Hızla artan veri hacimleri, kuruluşlar üzerinde bilgiyi etkin 
bir şekilde yönetmeleri için baskı yapıyor. Uzman 
eğitimiyle, bir çerçevenin nasıl oluşturulacağını öğrenecek 
ve hukuki yeteneklerin önemini anlayacak ve böylece bir 
ihlalin nerede meydana gelebileceğini ve verilerin 
güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini nasıl anlayacağınızı 
öğreneceksiniz.

ISO/IEC 27701:2019 İç Tetkikçi

Nitelikli bir denetçi olarak, kuruluşunuzun ISO / IEC 
27701: 2019 gereksinimlerini karşılamak için ve 
kuruluşunuzun gizlilik bilgi yönetim sisteminde (PIMS) 
tanımlandığı şekilde uyguladığı politikaları, süreçleri 
ve prosedürleri etkili bir şekilde denetlemeyi öğrenin.

Süre: 1 gün



ISO/IEC 20000-1:2018 Gereklilikler

ISO / IEC 20000-1 gerekliliklerini, standardın temel 
kavramlarını ve ilkelerini kuruluşunuzdaki mevcut 
süreçlere nasıl yorumlayacağınızı ve 
uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Bu eğitim, ISO / 
IEC 20000-1: 2018'e dayalı bir hizmet yönetim 
sisteminin (SMS) tanımlanması, planlanması, 
denetlenmesi, uygulanması veya yönetilmesinde 
yer alan herkese yardımcı olacaktır.

Süre: 1 gün

ISO/IEC 20000-1:2018 Uygulama

Bu eğitime katılarak ISO / IEC 20000'e dayalı bir 
SMS'nin nasıl uygulanacağını keşfedeceksiniz. 
Adım adım bir yaklaşım kullanarak, bir uygulama 
planını nasıl geliştireceğinizi, gerekli belgeleri 
nasıl oluşturacağınızı ve SMS'nizi nasıl 
uygulayacağınızı öğreneceksiniz. ISO / IEC 
20000-1: 2018'e dayalı bir SMS uygulamak için 
tipik bir çerçeve izleyeceksiniz.

Süre: 2 gün

ISO/IEC 20000-1:2018
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IT Hizmet Yönetimi
ISO/IEC 20000-1:2018

ISO / IEC 20000-1, sundukları hizmetlerin kalitesinde güvence 
sağlamak isteyen büyük veya küçük tüm hizmet sağlayıcıları 
için idealdir. Günümüzün değişen hizmet sağlama ortamında 
etkili ve dayanıklı hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak 
için BT hizmetleri, tesis yönetimi ve iş hizmetleri için yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Uluslararası olarak tanınan ISO / IEC 
20000-1, tutarlı ve güvenilir bir hizmet sağlamanıza yardımcı 
olan bir hizmet yönetim sistemi için en iyi uygulama 
çerçevesidir.



ISO/IEC 20000-1:2018 İç Tetkikçi

ISO / IEC 20000-1: 2018'in nasıl farklı olduğunu 
zaten öğrendiyseniz iç denetim yapabilmek için  
revize edilmiş ISO / IEC 20000-1 standardının ISO / 
IEC 20000-1: 2011 versiyonu ile arasındaki temel 
farkları nasıl denetleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Süre: 2 gün

ISO/IEC 20000-1:2018 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Adım adım bir yaklaşım kullanarak, başarılı bir 
hizmet yönetimi sistemleri denetimini üstlenecek ve 
etkili bir şekilde yönetecek bilgi ve becerileri 
kazanacaksınız. 

Süre: 5 gün

ISO/IEC 20000-1:2018 Baş Uygulayıcı

Bu eğitim, ISO / IEC 20000-1: 2018 Gereksinimler 
ve Uygulama eğitimlerini, liderlik ve yönetime ek bir 
odaklanma ve ardından bir sınavla birleştirir. Bu 
sizin standardı derinlemesine anlamanızı 
sağlayacaktır; Standardı organizasyonunuzda 
uygulama, yönetme, etkili yetkilendirme, problem 
çözme ve motivasyon gibi sosyal becerileri 
öğreterek, etkinliğini sağlamak için en iyi uygulama 
yöntemleri kazandırır.

Süre: 5 gün

ISO/IEC 20000-1:2018 Geçiş

ISO / IEC 20000-1: 2011'e aşina iseniz ve 
güncellenmiş standarttaki değişiklikler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu eğitim 
mevcut SMS'inizdeki boşlukları belirlemenize 
yardımcı olacaktır. Artık standartta yapılan 
değişiklikler hakkında bilgi edinin ve artık ISO yüksek 
seviyeli yapıyla uyumludur ve geçiş için nasıl 
hazırlanılacağını öğrenin.

Süre: 1 gün
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IT Hizmet Yönetimi

ISO/IEC 20000-1:2018 Uygulamadaki 
Değişiklikler

Kuruluşunuzun değişen hizmet yönetimi eğilimlerine 
yanıt verebilmesi ve değerli bir hizmet sunabilmesi 
için ISO / IEC 20000-1: 2011'den ISO / IEC 20000-1: 
2018'e geçişte neyin gerekli olduğunu öğrenin. ISO / 
IEC 20000-1: 2011 ve ISO / IEC 20000-1: 2018 
arasındaki temel farklılıkların nasıl uygulanacağını 
keşfedin ve bir geçiş eylem planı geliştirin.

Süre: 2 gün

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


ISO 22301:2019 Gereklilikler

Operasyonunu gerçekleştirmeye ve sürekli 
iyileştirmeye sistematik bir yaklaşım sağlayarak bir 
organizasyonda etkili iş sürekliliği yönetimini 
anlayın. Bir ISO 22301 çerçevesi, kuruluşun 
kesintilerden kurtulmasını ve paydaşlarınıza 
güvence sağlamasını sağlamak için süreçleri, 
yetenekleri ve müdahale yapılarını çalıştırmanıza ve 
sürdürmenize yardımcı olabilir.

Süre: 1 gün

ISO 22301:2019 Uygulama

ISO 22301, iş sürekliliği gereksinimleri ve iyi 
uygulama ile uyumluluğu sürdürmek ve 
geliştirmek için bir çerçeve sağlayacaktır. Kesinti 
sırasında rolleri ve sorumlulukları netleştirerek 
kuruluşunuzda bir iş sürekliliği yönetim sistemini 
nasıl kuracağınızı öğrenin. İş açısından kritik 
işlevleri tanımlayacak ve koruyacak, dayanıklılık 
oluşturacak ve beklenmedik olaylar sırasında 
çalışmaya devam etme yeteneği geliştireceksiniz.

Süre: 2 gün

ISO 22301:2019
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İş Sürekliliği
ISO 22301:2019

Afetlerin iş üzerindeki etkisi, kuruluşunuzun büyüklüğünden 
bağımsız olarak önemli olabilir. İş Sürekliliği standardı olan 
ISO 22301, karmaşık, küresel kuruluşlar için uygundur - 
ancak küçük kuruluşlar için de geçerlidir. ISO 22301, 
potansiyel tehditleri belirlemek, etkilerini değerlendirmek ve 
kesintinin etkisini en aza indirmek için yetenek geliştirmek 
için uluslararası bir en iyi uygulama çerçevesi sağlar.



ISO 22301:2019 Baş Uygulayıcı 

Bu eğitim size bir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin 
uygulanmasına öncülük etmek için gerekli becerileri 
ve becerileri sağlayacaktır.

Süre: 5 gün

ISO 22301:2019 İç Tetkikçi

Eğitim, tetkik ve öz değerlendirme yapabilme 
yönünde bilgi ve becerileri geliştirmeye yardımcı 
olur.

Süre: 2 gün

ISO 22301:2019 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Eğitim iş sürekliliği yönetim sistemi tetkiklerini etkili 
biçimde gerçekleştirmek ve yönetmek için gerekli 
bilgi ve becerileri kazandırır.

Süre: 5 gün
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İş Sürekliliği

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


FSSC 22000 v5.1 Gereklilikler

FSSC 22000'e dayalı etkili bir FSMS'nin 
gereksinimleri hakkında bilgi edineceksiniz. FSMS 
ve FSSC 22000'in temel kavramları ve yapısı, temel 
terimler, tanımlar ve ISO standartlaştırılmış yüksek 
düzeyli yapı hakkında kapsamlı bir fikir edinin. 
Standardın temel kavramlarını ve ilkelerini 
yorumlamayı ve kuruluşunuzdaki mevcut süreçlere 
uygulamayı öğreneceksiniz.

Süre: 1 gün

FSSC 22000 v5.1 Uygulama

Kuruluşunuzun mevcut pozisyonunun temel bir 
incelemesini yapmak ve FSSC 22000'in temel 
ilkelerini uygulamak için gerekli becerileri 
kazanacaksınız. Adım adım bir yaklaşım kullanarak, 
bir uygulama planını nasıl geliştireceğinizi, gerekli 
belgeleri nasıl oluşturacağınızı ve FSMS Planınızı 
nasıl izleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Süre: 2 gün

FSSC 22000 

34

Gıda
FSSC 22000 eğitimleri

FSSC 22000, uluslararası kabul görmüş en iyi uygulama ile 
uyumlu bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır 
(FSMS) ve temel olarak ISO 22000: 2018 aracılığıyla, ISO 
yüksek seviyeli yapıyı kullanır. FSSC 22000, kuruluşların 
FSMS performanslarını proaktif olarak iyileştirerek güvenli 
gıda sağlamalarına yardımcı olur.



FSSC 22000 v5.1 İç Tetkikçi

FSSC 22000 ve bir FSMS'nin temel ilkelerinin 
anlaşılmasına dayanan bu kurs, FSSC 22000'e 
dayalı süreçlerin uygunluğunu ve uygulanmasını 
değerlendirmek ve raporlamak için gerekli becerileri 
geliştirir. Bir denetimi nasıl başlatacağınızı, 
hazırlayacağınızı ve yürüteceğinizi öğreneceksiniz. 
denetim faaliyetleri, denetim raporlarını derleyip 
dağıtmak ve takip faaliyetlerini tamamlamak.

Süre: 2 gün

FSSC 22000 v5.1 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu eğitim, gıda güvenliğine uyumu ve kuruluşun 
genel performansını geliştiren bir Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi denetimini, planlamak, yürütmek, 
rapor etmek ve takip etmek için gerekli becerileri 
edinmenize yardımcı olur.

Süre: 5 gün
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Gıda

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

Gıda Güvenliği Kültürünü Anlama ve 
Geliştirme Eğitimi

Bu eğitim, tedarikçilerinizin, liderlik kademesi de 
dahil olmak üzere organizasyonları genelindeki 
mevcut gıda güvenliği davranışlarını 
değerlendirmesine olanak sağlayacaktır.

Süre: 1 gün

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


BRCGS eğitimleri, 2000 yılından 
beri özellikle Küresel Standartlara 
odaklanmaktadır.

36

Gıda

BRCGS 
eğitimleri BRCGS Sahalar için Gıda Güvenliği

Standardı, Versiyon 8
Bu iki günlük eğitim, üreticiler, perakendeciler ve 
gıda kuruluşlarından başlayarak teknik, kalite ve 
operasyon çalışanlarına kadar herkesin BRCGS V8’in 
protokol ve gerekliliklerini net bir şekilde anlama 
fırsatı verir.

Süre: 2 gün

BRCGS Versiyon 8 Baş Tetkikçi Eğitimi 
(BRCGS Onaylı)
Bu beş günlük eğitim, katılımcıların standardın 
protokolünü ve gerekliliklerini anlayabilecekleri, 
etkin bir denetim gerçekleştirebilmeleri için 
derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. 

Süre: 5 gün

Taklit-Tağşiş İçin Zafiyet 
Değerlendirmesi Eğitimi (BRCGS Onaylı)
Bu eğitim ile katılımcılar, Gıda Dolandırıcılığı, 
Güvenlik açıkları ve Önleme Planı hazırlamaları 
için gerekli yetkinliğe ulaşabileceklerdir.

Süre: 1 gün

Kök Neden Analizi Eğitimi (BRCGS 
Onaylı)
Etkili kök-neden analizi yapmak, 
uygunsuzlukları kaynağını izlemek ve tekrarını 
önlemek için en uygun düzeltici ve önleyici 
faaliyetleri uygulamak için gerekli bilgi ve 
becerilerinizi geliştirin.

Süre: 1 gün
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Tehlike Analizi Ve Risk Bazlı Önleyici 
Kontroller (HARPC)
Bu eğitim, Gıda Güvenliği için BRCGS Standardı 
ile Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası'nın 
(FSMA) Önleyici Kontroller kuralının 
gereklilikleri arasındaki benzerlikleri ve 
farklılıkları kapsayacaktır.

Süre: 2 gün

BRCGS Onaylı Geçerli Kılma Ve 
Doğrulama
Bu eğitim, katılımcılara geçerli kılma ve 
doğrulama konusunda kapsamlı bir anlayış 
sağlayarak, her bir süreç için gereken ayrıntı 
düzeyini bilmelerini ve uygulamada geçerli 
kılma ve doğrulamayı kullanabilmelerini 
sağlayacaktır.

Süre: 1 gün

HACCP - Tehlike Analizi Ve Kritik 
Kontrol Noktaları
Bu eğitim, HACCP sistemine dayalı olarak 
HACCP planlarının geliştirilmesi ve uygulanması 
için HACCP ekibini değerlendirmek ve katkıda 
bulunmak için gerekli becerileri geliştirecek.

Süre: 2 gün

BRCGS Onaylı Çevresel İzleme

Bu eğitim, katılımcılara farklı örnekleme 
yöntemlerini ve temel unsurları açıklamaya ek 
olarak üretim ve açık ürün alanlarındaki 
potansiyel mikrobiyolojik riskleri belirlemek için, 
bir çevresel izleme programının temel 
bileşenlerini anlamalarını sağlayacaktır.

Süre: 1 gün

Gıda

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

BRCGS Onaylı Risk Analizi

Bu eğitim, katılımcılara kapsamlı bir risk 
değerlendirmesi anlayışı sağlamak ve farklı risk 
değerlendirme modellerini kullanmalarını 
sağlayacaktır.

Süre: 1 gün



ISO 22000:2018 Gereklilikler

Bu bir günlük eğitim, size ISO 22000 gıda güvenliği 
yönetimi standardını tanıtır ve daha detaylı iki 
günlük uygulama ve iç tetkik eğitimi için 
mükemmel bir temel oluşturur.

Süre: 1 gün

ISO 22000:2018 Baş Uygulayıcı

Bu eğitim, ISO 22000 gereksinimleri ve uygulama 
eğitimleriyle ve ek içerikle birleştirir. Bu eğitimle, 
standardı derinlemesine anlayarak standardı 
kuruluşunuzda uygulamak için en iyi uygulama 
yöntemlerini, problem çözme tekniklerini ve 
motivasyon gibi yönetim becerilerini öğrenebilirsiniz.

Süre: 5 gün

ISO 22000: 2018, gıda güvenliği 
uzmanlarına ve diğer ilgili taraflara 
bu geçiş standardında yapılan 
değişiklikleri anlama fırsatı verir.

ISO 22000:2018 İç Tetkikçi

Bu iki günlük eğitim sonrasında, işletmenize geri 
döndüğünüzde gıda güvenliği yönetim sistemi 
gerekliliklerini yorumlayarak uygulayabileceksiniz. 
Bu eğitim ayrıca, gıda güvenliği yönetim 
sisteminizin etkinliğini tetkik yoluyla ölçme 
becerilerini ve tekniklerini de size tanıtacaktır.

Süre: 2 gün

ISO 22000:2018 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu beş günlük ISO 22000 Baş Tetkikçi eğitimi, katılımcılara 
Gıda Güvenliği yönetim sistemini tetkik edebilmeleri için 
gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu eğitimin temel amacı, Gıda 
Güvenliği tetkikçilerini, planlama, tetkike hazırlık ve 
raporlama dahil, ISO 22000 prensiplerine ve 
uygulamalarına göre eğitmektir.

Süre: 5 gün
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ISO 22000 
eğitimleri

ISO 22000:2018 Uygulama

Bu iki günlük eğitim, gıda güvenliği yönetim sistemi 
standardının şartlarını yorumlamanızı ve 
kuruluşunuzda bunları uygulayabilmenizi sağlar.

Süre: 2 gün



ISO 22000:2018 Geçiş

Bu eğitim ile yeni ISO yüksek seviye yapıyı ve ISO 
22000:2005 ile ISO 22000:2018 arasındaki farkları 
öğrenin.

Süre: 1 gün

ISO 22000:2018 Tetkikçi Geçiş
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu eğitim ile ISO 22000:2005 ve yüksek seviye 
yapıya göre revize edilmiş ISO 22000:2018 
arasındaki farkları öğrenerek yeni versiyona göre 
tetkik yapma yetkinliğini kazanacaksınız.

Süre: 2 gün

ISO 22000:2018 Üst Düzey Yönetici Özeti

Bu eğitim, üst yönetim liderliği ve ISO 22000: 
2018'deki taahhüt gerekliliklerindeki farklılıkları 
vurgulamaktadır. Bu sayede hem kuruluşunuzun 
yükümlülüklerini hem de kişisel sorumluluklarınızı 
daha iyi anlayacaksınız.

Süre: 2 gün

ISO 22000:2018 Risk Tabanlı Düşünceye 
Stratejik Yaklaşım

Organizasyonun bağlamını ve FSMS'nizi planlarken, 
geliştirirken, denetlerken ve sürdürürken risk 
temelli düşünceyi nasıl uygulayabileceğinizi 
öğreneceksiniz. FSMS'nizin stratejik planlamasını 
etkileyebilecek sorunları ve gereksinimleri 
belirlemede nelerin yer aldığını öğreneceksiniz.

Süre: 1 gün
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HACCP Bilgilendirme ve Uygulama

Katılımcılar bu eğitimde, beş ön adım ve  yedi 
HACCP ilkesinin uygulanmasıyla bir HACCP planı 
incelemesinin nasıl başlatılacağını öğrenmekle 
birlikte HACCP ve GMP Belgelendirme Kriterlerinin 
amacı ve spesifik gereksinimleri hakkında genel bir 
bakış kazanacaklardır.

Süre: 2 gün

Gıda Geri Çağırma Planları

Bu eğitim, Global Gıda Güvenliği Girişimi, (GFSI) 
standartlarının gereklerine göre, endüstride en iyi 
uygulama olan gıda geri çağırma sistemlerine 
dayanan bir gıda geri çağırma planını belgelemek 
üzere gerekli becerileri geliştirir. Bu eğitimde, geri 
çağırma kabiliyetinizi, kuruluşunuzun geri çağırma 
yeteneğini nasıl geliştireceğinizi ve öğrendiklerinizi 
uygulamak için, takip faaliyetlerinizi iyileştirmek 
amacıyla, ürün izlenebilirliğini nasıl yapacağınızı 
anlayacak ve bir geri çağırma planının sahte bir geri 
çağırma (kriz sondajı) olup olmadığını 
değerlendirmeyi öğreneceksiniz.

Süre: 1 gün
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ISO 50001:2018 Gereklilikler

Bu bir günlük eğitim, ISO 50001 standardına 
bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, 
gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara 
genel bir bakış sağlamaktadır.

Süre: 1 gün

ISO 50001:2018 Uygulama

Bu iki günlük eğitim, adım adım ISO 50001 Enerji 
Yönetmi Sistemi’nin (EnYS) nasıl uygulanacağı 
konusunda yol gösterecektir. Deneyimli eğitmenler 
adım adım, standardın gerekliliklerini, uygulama 
perspektifinde gözden geçirecektir.

Süre: 2 gün

ISO 50001:2018

Enerji Yönetimi
ISO 50001:2018

Etkili enerji yönetimi sadece işletmeler için iyi değil, aynı 
zamanda bir gereklilik haline geliyor. Ve bunu başarmanın en iyi 
yolu ISO 50001'dir. Uluslararası standart, küresel olarak en iyisi 
olarak kabul edilen enerji yönetimi uygulamalarını ana hatlarıyla 
belirtir. 60'tan fazla ülkeden enerji yönetimi uzmanları standardı 
geliştirdi ve şimdi enerjiden tasarruf etmenize, maliyetleri 
düşürmenize ve çevresel gereksinimleri karşılamanıza yardımcı 
olmak için her gün uzmanlıktan yararlanmanıza yardımcı 
olabiliriz.
ESOS eğitimi mi arıyorsunuz? Eğitimlerimiz size enerji 
kullanımınızı nasıl denetleyeceğinizi öğretecek. ISO 50001: 2018, 
ESOS yükümlülüklerinizi karşılamanın yanı sıra ek avantajlar elde 
etmenin harika bir yoludur.



ISO 50001:2018 Baş Uygulayıcı

Bu eğitimi tamamladıktan sonra, ISO 50001 
gereklilikleri ve bunun uygulanması için yöntemler 
hakkında bilgi sahibi olacak ve ISO 50001'in 
kuruluşunuzda etkili bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için faaliyetleri etkin bir şekilde yönetme, 
yönetme ve yetkilendirme becerilerine sahip 
olacaksınız.

Süre: 5 gün

ISO 50001:2018 İç Tetkikçi

Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 50001 ve ISO 
19011 standartlarını temel alan bir enerji yönetim 
sistemi iç tetkikinin esasları konusunda 
eğitileceksiniz. Tartışmalar ve uygulamalı alıştımalar 
ile hem  standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin 
nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve 
raporlanacağını öğreneceksiniz. 

Süre: 2 gün

ISO 50001:2018 Baş Tetkikçi
(CQI ve IRCA Onaylı)

Bu Eğitim; ISO 50001 ve ISO 19011 şartlarına 
uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (EnYS) 
tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli 
becerileri sağlar. 

Süre: 5 gün

ISO 50001:2018 Geçiş

Bu bir günlük eğitimin amacı, ISO 50001:2018’e 
geçiş yaparken, Annex SL Ek 2’nin benimsenmesi ile 
ilgili bilgileri sağlamaktır.

Süre: 1 gün

ISO 50001:2018 Tetkikçi Geçiş
(CQI ve IRCA Onaylı)

ISO 50001 Baş Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001 ve ISO 
19011 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim 
sistemi (EnYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz 
için gerekli becerileri sağlar. 

Süre: 1 gün
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Enerji Yönetimi

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


ISO 14001:2015 Gereklilikler

ISO 14001:2015’in gerekliliklerini, tanım ve 
açıklamalarını detaylı olarak anlamanıza yardımcı 
olacak giriş eğitimidir. Bu eğitimde kuruluşunuzun 
çevresel yükümlülüklerini ve bağlılığını nasıl 
sağlayacağınızı öğrenebileceksiniz.

Süre: 1 gün

ISO 14001:2015 Uygulama

Bu eğitimde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi’ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve 
deneyim katılımcılara aktarılacaktır.

Süre: 2 gün

ISO 14001:2015
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Çevre Yönetimi
ISO 14001:2015

Çevre yönetimi artık ahlaki bir seçim değil, bir iş 
gerekliliğidir. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, 
sürdürülebilir büyümeyi sürdürmenize, yeniliği teşvik 
etmenize ve yeni pazarlara erişim sağlamanıza yardımcı 
olur.
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ISO 14001:2015 Baş Uygulayıcı

Bu eğitim, Gereklilikler ve Uygulama eğitimlerini 
liderlik ve yönetime ek bir odaklanma ve ardından bir 
sınavla birleştirir. Bu size standardı derinlemesine 
anlamanızı sağlayacaktır. Standardı kuruluşunuzda 
uygulamak için en iyi uygulama yöntemlerini 
öğretecek ve liderlik, etkili yetkilendirme, problem 
çözme ve motivasyon gibi yönetim becerilerini 
kullanarak standardın etkinliğini nasıl sağlayacağınızı 
göstereceğiz.

Süre: 5 gün

ISO 14001:2015 İç Tetkikçi

Bu eğitim tetkikçilere Çevre Yönetim Sistemi tetkik 
yöntemleri konusunda bilgi vermekte olup, en iyi 
uygulamalar konusundaki en son anlayışı 
benimsemeleri için gereken becerileri 
sağlamaktadır.

Süre: 2 gün

ISO 14001:2015 Baş Tetkikçi

Bu eğitimde metodolojilerin gelişmesi izlenerek, 
Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerinde yapılabilecek en 
iyi uygulamalar incelenmektedir.

Süre: 5 gün

ISO 14001:2015 Üst Düzey Yönetici Özeti

Özel iş gereksinimlerinize uyacak şekilde tasarlanan 
bu ISO 14001 EMS Brifingi, en yüksek çevre 
standartlarına nasıl ulaşabileceğinizi anlamanıza 
yardımcı olacaktır.

Süre: 1 gün

Çevre Yönetimi

Kuruluş içi eğitim talepleriniz için eğitim 
departmanımızla iletişime geçmek için lütfen formu 
doldurunuz.

ISO 14001:2015 Risk Tabanlı Düşünceye 
Stratejik Yaklaşım

ISO 14001: 2015 çevre yönetiminde risk temelli 
düşünme unsuru hakkında bilgi edinin. Ortak 
teorilere derin bir dalış yapacak ve riskler ve fırsatlar 
için süreçleri oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek 
için pratik bir yöntem gözlemleyeceksiniz.

Süre: 1 gün

Kuruluş İçi Eğitimler

https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-11-25/x96hyd


Bize ulaşın

BSI Türkiye Eğitim Akademisi

Telefon: 0216 445 90 38

Email: bsi.eurasia@bsigroup.com 

Bizi takip edin
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Ödeme ve Koşullar:

Ödeme:

Genel katılıma açık eğitimlerde eğitimden 10 gün 
önce eğitim ücretinin ödenmesi ve satış bölümümüz 
ile paylaşmanız gerekmektedir.

Eğitim kaydı onayı:

• Eğitim evraklarınızın tamamlanması sonrasında
sistem üzerinden eğitim bilgilendirmeleri
paylaşılmaktadır.

• Eğitim materyalleri online platform üzerinden 
paylaşılacaktır.

İptal Politikası:

Satın alınmış olan eğitim, eğitim tarihinden önce 
farklı bir katılımcıya devredilebilir.
• Genel Katılıma Açık eğitimlerde, eğitim

tarihinden en geç 10 gün öncesinde eğitim
ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme ile
birlikte dekontun BSI’a gönderilmesi
gerekmektedir.

• Eğitim Kayıt Formu BSI’a ulaştıktan ve /veya
BSI’dan katılımcıya eğitimin açılacağına dair
bilgi iletildiği andan itibaren eğitim bedeli
koşulsuz fatura edilecektir.

* Eğitim tarihine 7 gün kala iptal (haftasonu
günleri dahil) etmeniz durumunda, ücretin %
50’si cezai şart olarak faturalandırılacak ve bu
cezai şart kuruluşunuzca derhal ödenmesi
gerekecektir.

* Eğitim tarihine 3 gün kala iptal (haftasonu
günleri dahil) etmeniz durumunda, ücretin tamamı 
cezai şart olarak faturalandırılacak ve bu cezai şart 
kuruluşunuzca derhal ödenmesi gerekecektir.

• Yukarıda düzenlendiği şekilde cezai şartın
doğması ve kuruluşunuzca eğitim ve/veya
masraflara ilişkin ödeme yapılmış olması
halinde, cezai şartı yapılan ödemeden mahsup
etme hakkımız mevcuttur.

• Genel Katılıma Açık eğitimlerin minimum ve
maksimum katılımcı sayısı eğitimin niteliğine
göre tarafımızca belirlenir.

• Eğitim sertifikaları, kuruluş tarafından ödeme
yapıldıktan sonra iletilmektedir.

Yukarıda düzenlendiği şekilde eğitim için belirlenen 
minimum katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde, 
eğitim tarihinden 3 gün önce kuruluşunuza e-posta 
ile bildirmek ve yapılan ödemeyi iade etmek 
kaydıyla eğitimi iptal etme hakkına sahibiz. Eğitimin 
iptali sebebi ile kurumunuz herhangi bir hak veya 
dolaylı-doğrudan zarar tazmini talebinde 
bulunamaz.

https://www.linkedin.com/company/bsi
https://www.youtube.com/user/BSIBritishStandards
https://www.facebook.com/bsiturkey
facebook.com/bsiturkey
https://www.youtube.com/user/BSIBritishStandards/
https://www.linkedin.com/company/bsi
https://www.facebook.com/bsiturkey
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