
(PARANIZI/VAKTİNİZİ SIKICI ve VERİMSİZ KURSLARA HARCAMAYIN !!!) 
Eğitim kurumunu seçerken şu kriterlere dikkat edilmesi onemlidir. 
 1-Eğitim kurumunun ciddiyeti, para ile sertifika dağıtıp dağıtmadığı, sinav yapip yapmadigi 
( Piyasadaki diğer oyunculara sorun, biraz zaman ayirin arastirin, diğer eğitim kurumları , özellikle eski 
olanlar ; kimin para ile eğitim sertifikası sattığını bilir. Hatta kendinizde anlayabilirsiniz , soyle ; 
Telefon ile sorun , gizli bilgi değil, paylaşırlar veya bunu kendinizde deneyebilirsiniz. ;  
-Alo!! , ben kursunuza katılmak istiyorum çok ama sure sorunum var, 2. gun gelmem mümkün değil , 
ogleden sonar katilmam mumkun degil ,işlerim çok yoğun , yaşlı annemde evde hasta, egitim tarihi  çok 
kötü zamana denk geldi , yine de bana sertifikada yardımcı olabilirseniz sevinirim , ben ucretinde indirim 
istemiyorum,  Zorlarsanız hepsine de katılmasanız , sınavınada girmeseniz, sinavdanda kalsaniz , sorun 
olmaz onlar icin …      -Hallederiz, yardimci oluruz , der ise bilinki amator bir yer, dejenere olmus, dip 
kalite !.Enayi olmayın; madem çakma sertifika alacaksınız , kendiniz basın. 
 Sizinki ile onunki arasında bir fark yok, hatta sizinki yıpranmamış ve sektorde bilinmeyen , gayriciddi 
oldugu duyulmamis bir sertifika !!  
 2-Eğitimcinin Kalitesi; CV isteyin mutlaka!!!  
a- Bilgisi , ( En korkacağınız şey yarım bilgiye , tam olmayan bilgiye , uzmanlık seviyesine gelememiş 
eğitimcilerdir. Yarım uzman en tehlikelisi.  
Nasıl anlaşılır; eğitim vereceği sektördeki en üst seviye sınavları geçmişmi ? En üst seviyeye ulaşmışmı ? -
Kalite ise 16949 başdenetçisi olmuşmu ? 
 -Çevre ise; 14001 std dışında çevre mevzuatı bilgisi varmı ? Çevre konusunda baştetkikçi eğitimi dışında 
bir örgün eğitimi varmı?  
-İŞ güvenliği ise konu , 18001 baştetkikçi sınavını ciddi bir kurumdan mı almış , gayriciddi sertifika dağıtan 
yerdenmi ? A sınıfı iş güv uzmanımı ? İŞ mevzuatı bilgisi varmı ?  
b- Zekası, ( Bir çok zeki olmayan öğretmen ve eğitimcilerden zaten eğitim aldınız, para öderken bari zeki 
birini seçiniz. Bunu ancak eğitim alırken anlarsınız !! Artık çok geç demeden ( Daha önce eğitim almış 
kişilerden referans sorgulayınız. )  
c- Tecrübesi, ( Yaşı 35 in altındakilerde zaten sınırlı tecrübe vardır. En az 15 yıl tecrübeli olanları seçiniz. 
Ancak yaşı ileri , bilgi ve zekası düşük nice eğitimcilere de rastlarsınız. Yıllarca sektörde çalışmış , yanlış 
öğrendiklerini değiştirmeyen , kendini geliştirmeyen tecrübeli biri de olabilir dikkat etmek lazım.  
-Yurt dışında da aynı konuda çalışmışmı ? Aynı konularda yurt dışında da eğitimler veriyormu ? - 
Profesyonelmi ? Verdiği eğitimle ve bu sektörle kazancını sağlayıp hayatını refah içinde idame 
ettirebiliyormu? Yani başka gelir desteği olmadan ayakta duramıyorsa bu işi çok iyi yapmıyor demektir. 
d- Bilgi aktarım gücü ( Eğitimcilik yeteneği, pedogoji ile falan kazanılmaz, ancak pedogoji faydalıdır. 
Bazıları genetik olarak EĞİTİMCİ olarak doğar, zevk alır öğretmekten , anlatmaktan, paylaşmaktan !  
Etkili eğitim vermeyi pedogoji kursu alanlardan, çok daha iyi becerir, Fiozof (Socrat) dedesi, Vaaz hocası 
babası, Tiyatro ustası anneden doğmuş zannedersiniz.  
DİKKAT !! Ancak bu yeteneğe sahip ama bilgili olmayan( Madde a) ve konu ve sektör tecrübesi (Madde c) 
olmayan bu  zeki uyanik tipler  sizi kazıklar anlamazsiniz dahi. Eğitimden çok zevk alırsınız, gülersiniz , 
eğlenceli geçer ancak eğitimden bir ay sonra elde sıfır olduğunu anlarsınız. Neden hiçbir şey 
hatırlamıyorum bilmiyorum diye kendinize kızarsınız. )  
-Maalesef bu kriteride araştırarak, önceki katılımcılara sorarak, referans sorgulayarak anlayabilirsiniz.  
Asagida belirttigim  ozelligi zaten herkes degerlendirebiliyor yinede hatirlatalim. 
İnteraktif ( karşıklı iletişim kurarak) olmayan , empati ( sizin ne düşündüğünüzü merak eder, anlar ) 
kurmayan, tüm katılımcıları 1 sn de gözüyle taramayan, sıkıcı havayı dağıtamayan , uyuyan katılımcıları 
uyandıramayan Duvara yansıttığı sunumu satır satır okuyan eğitimciyi hemen çöpe atin . 
 
 
 



KAS AKADEMI 
EĞİTİM KALİTEMİZ ; 1995 te bireysel olarak başlayan faaliyetlerimiz; 2000 yılından bu yana KURUMSAL 
olarak devam etmistir. 
Eğitimdeki kalitemiz sürekli artmistir. Karma veya müşteri adresindeki ( In House) EĞİTİMLERDE; 
İZMİR’deki ve BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ KURUM KAS AKADEMİ dir. İstanbul Ankara Adana Bursa başta 
olmak üzere , özellikle endüstrileşmiş illerimizde (İzmir bölge dışındaki) düzenlediğimiz eğitim sayısı; 
2000 yilindan bu yana 230 u aşmıştır ( 16 yılda ) .  
Egitim sonunda katılımcı memnuniyeti ile bilgi/tecrübe aktarımının ne kadar başarısi ile ilgili  ölçümleme 
yapılır. Sonuc bekledigimiz seviye altında kaldığında; MUTLAKA eğitim tekrarı veya doküman/bilgi 
desteği vb diğer tedbirlerle, bu istisnai açık, ücretsiz giderilir. 
 Eğitimcilerimiz tecrübeli ve sadece konu hakkında değil, konuyu ilgilendiren sektörel bilgileri ve 
yaşanmış tecrübeleri aktararak, katılımcıların bakış açılarını, konuyu ve sektörü anlamaları, kavramaları 
için zengin pratik çalışmalar, uygulamalar yapmaktadırlar . Tüm eğitimlerimizde; takım çalışması, sunum, 
okuma anlama, terminoloji becerisi geliştirme, kariyer/uzmanlık bakış açısı kazanma, müzakere becerisi, 
eğitim verebilme vb. calışmalar da ilaveten yaptırılmaktadır. Öğrenilen ana eğitim konusunun yanında , 
eğitimlerimize devam ederken kazanılan diğer bu yan yetenekler dahi tercih edilme nedenlerimizden bir 
tanesidir. Teknik konulardaki eğitimlere devam ederken, sosyal gelişim yetenekleri kazandıran , bu 
uygulamaları başarı ile yapabilen; Mevzuat , Standard/Norm ve diger Teknik konuları eğlendirerek 
sıkmadan öğretebilen, ender kurumlardan biridir; KAS AKADEMİ !!! 
 ÖNEMLİ UYARI!!  
Ozellikle is bulma korkusu duyan mezuniyete yakin olan ogrencilere umut tacirliği yaparak , Aslinda 
seminer kalitesinde bile olmayan kisa sureli  seminerleri Egitim diye pazarlayan ve sertifika duzenleyen 
dolandirici kisi ve kurumlara itibar etmemek gereklidir. Bu kisileri ihbar etmek gerekir .( Mesela 1 günde ; 
4 standardın temel + iç tetkikçi kursu İngilizce Türkçe sertifika 150 TL gibi ilanlar görmekteyiz. Bu 
sürelerde ancak seminer olur, konu başına 30 dk ayırıyor , bunun ücretide sinema bileti fiyatıdır, 10-15 tl. 
Ayrıca semineri tecrübesiz, umut tacirligi yapan  kalifiye olmayan amator kişilerden almanız, tamamen 
konu hakkında yarım ve yanlış bilgilere sahip olmanızı sağlar. ) Bu şekildeki sertifikaların geçerliliği 
yoktur. CV nize koyduğunuzda faydadan çok zarar görürsünüz. Tecrübeli kişiler (ise alim ekibindeki ) 
hemen anlar; birkaç soru sorarak, ve para ile alinmis bu kalitesiz kurs yuzunden negative te baslarsiniz is 
gorusmelerinde ! 
Zaten gayriciddi kursların kimler ve hangi kurumlar olduğunu, sektordekiler ve is hayatinda tecrube 
sahibi yoneticiler ( sizin haricinizdeki ) ve bir cok kisi  herkes bilmektedir. Denetci degil ic tetkikci olarak 
bile bu sertifikalar Kabul gormemektedir. 
 İllaki gayriciddi bir sertifika ihtiyacınız var ise, ve egitime katilacak butceniz yok ise, internetten 
indireceginiz bilgi ve dokumanlari kendi kendinize 2-3 gun calismaniz ve neticesinde kendinize 
duzenleyeceginiz bir sertifika dahi  bu yarim amator kisilerin seminerlerinden, sertifikalarindan  daha 
kıymetlidir.  
Eğitim sertifikalarında akreditasyon diye bir şey yoktur. Akreditasyon 5 konuda vardir sadece.  
Sistem, urun, gozetim, laboratuvar(test) ve personel  
Personel akreditasyonu sadece sinav ve degerlendirmeyi kapsar. Egitim kismini kapsamaz.  
Zaten personel akreditasyonu sinav ve degelrlendirme yapan kurumun egitim fonksiyonundan bagimsiz 
ve tarafsiz olmasini ister, gerektirir. Yani egitimde akreditasyon yoktur. RABQSA , IRCA vs kurumlar 
sadece , kurslari (egitimleri) kayitlarlar, akredite etmezler. 
Erişkin eğitiminleri icin Turkiye de  etkin değil , etkin olmayan dahi bir denetim,control yoktur, maalesef . 
Bu nedenle bu egitimleri amator issiz uyanik  kisiler firsat olarak kullanmakta ve egitim adi altinda 
sertifika tacirligi yapmaktadirlar. Bu konuda en buyuk gorev yine bu egitim hizmetini satinalan 
tuketicilere musterilere dusmektedir. Egitimlerde gorusmek uzere .                 Ugur EKICI-2010   


