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IEC/ TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Standardı Eğitimi 
 
Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Yönetmeliklerin birinin veya birkaçının kapsamına 

giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluk olduğu gibi, AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde 
satılabilmesi için de gereklidir. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün 
hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Başka bir tabirle “CE” işareti ürünün Avrupa 
Birliği içerisindeki pasaportudur. 

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü 
verirken; kullanıcıların da ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) 
pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir. Aslında CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına 
uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir 
ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.  

IEC/ TS EN 60598-1 standardı aydınlatma armatürlerinin sağlaması gereken temel güvenlik gerekliliklerini belirler. 
Aydınlatma armatürlerinin 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik’e 
uygun olması için bu standartta belirtilen gereklilikleri karşılaması gereklidir. Bu standart cihazın sınıflandırılmasında 
dikkat edilecek hususları, işaretleme gerekliliklerini, ısıl, mekanik ve elektriksel güvenlik şartlarını belirler.  

Eğitimde ürün tasarımında dikkat edilmesi gerekenler, sık yapılan hatalar ve üretim sonu rutin kontrol testleri 
üzerinde durulacaktır. Yapılan hatalara karşı alınması gereken önlemlerden bahsedilecektir. 

Eğitimin hedefi: katılımcıların standart gereklilikleri ile ilgili bilgisini tazelemek, standardın uygulayıcı bakış açısıyla 
anlaşılmasını sağlamak, ürünün tasarımından sevkiyatına kadar olan süreci standart kapsamında güvence altına almak 
ve pratik uygulamalarla katılımcıların deneyimlerinin artmasını sağlamaktır. 

 

Eğitim İçeriği ve Uygulama Planı: 
 
1. Gün(13.05.2020) – Eğitmen: Aykut SELVİ 09:00 – 17:30 
IEC/ TS EN 60598-1 standardı ve uygulama kapsamı 
IEC/ TS EN 60598-1 ve bölüm 2 standartlarına göre ürüne uygun standardın tespiti 
IEC/ TS EN 60598-1 standardında belirtilen tanımlar 
IEC/ TS EN 60598-1 standardına göre ürünlerin sınıflandırılması 
IEC/ TS EN 60598-1 standardına göre etiket ve işaretlemeler 
IEC/ TS EN 60598-1 standardına göre ürün tasarımında dikkat edilecek hususlar 
IEC/ TS EN 60598-1 standardında belirtilen ısıl, mekanik ve elektriksel güvenlik testlerinin teorik eğitimi  
2. Gün(14.05.2020) – Eğitmen: Aykut SELVİ 09:00 – 17:30 
IEC/ TS EN 60598-1 standardında belirtilen ısıl, mekanik ve elektriksel güvenlik testlerinin uygulamalı eğitimi  
EC/ TS EN 60598-1 standardına göre ürün tasarımında, üretim son kontrolünde yapılacak rutin testler 
IEC/ TS EN 60598-1 standardına göre ürün tasarımında en çok yapılan hatalar ve çözümleri 
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Eğitim Şartları 
Organizasyon: Gerçekleşecek çevrimiçi eğitim için katılımcı listesi ve e-posta adresleri eğitmene ulaştırılır. Kiwa 

genel katılıma açık eğitimlerinin şartlarına göre katılımcı profili bulunan eğitimlere azami 25 kişilik katılımcı kayıt 
olabilir.  Eğitmen Microsoft Teams uygulamasını kullanarak eğitim için belirlenmiş olan tarihler için toplantıları 
oluşturur ve katılımcılara gerekli davetleri iletir. Katılımcılar kendilerine iletilen davet linkinden internet bağlantısı 
kullanarak eğitimlere iştirak eder.  

Program: Eğitimler 9:00-17:30 saatleri arasında aşağıdaki programa göre gerçekleştirilir. Her günün sonunda soru 
cevap seansında katılımcıların soruları eğitmen tarafından cevaplanır. 
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Yoklama: Eğitim katılım yoklamasının alınması eğitmenin sorumluğundadır. Gün içinde eğitmen kendi belirleyeceği 

rastgele zamanlarda 4 kez yoklama alarak, katılım durumunu kayıt altına alır. Katılımcıların eğitim sertifikası alabilmesi 
için rastgele alınan yoklamaların tamamında mevcut olması gerekir. 

Eğitim materyalleri: Eğitim esnasında kullanılan sunum materyalleri ve konuşma kayıtlarının tüm hakları Kiwa’ya 
aittir. Katılımcılar tarafından eğitimin görüntülü veya sesli kaydının alınması yasaktır. Üçüncü taraflarla paylaşılmaması 
koşuluyla kişisel kullanım amacıyla yalnızca ekran görüntüsü alınması uygundur. 

Eğitime ait sunumların basılı kopyaları eğitim sonrasında kargo ile katılımcıların başvuruda iletmiş olduğu adrese 
gönderilir. Bunun dışında katılımcılara elektronik eğitim materyali, sunumu vb. sağlanmaz. 

Sertifika: Tüm seanslarda mevcut olan katılımcılar eğitim katılım sertifikası almaya hak kazanır. Sertifikalar Kiwa 
tarafından basılı tek nüsha olarak düzenlenerek katılımcıların başvuruda iletmiş olduğu adrese gönderilir. 

 
Eğitim Onayı ve Ödeme: Eğitime katılım kararınız olumlu olması durumunda, katılımcı kaydının yapılabilmesi için, 

“FR 067- Eğitim Onayı ve Katılımcı Bilgi Formu” doldurularak tarafımıza gönderilmelidir. 
Eğitim ödemesinin eğitimin başlangıç tarihinden önce aşağıda belirtilen hesap numaralarına yapılması gerekir. 

Başvuru esnasında belirtilen fatura bilgisine istinaden eğitim faturası eğitim sonunda düzenlenerek ilgililere 
iletilecektir. 

 
 
 
 
Eğitimle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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Katılımınız için ödeme yapacağınız hesap numaramız aşağıdaki gibidir. 

Meyer Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri LTD. ŞTİ. 

Banka Adı Şube Adı Şube Kodu TL İBAN No 

Garanti Bankası TUZLA ORGANİZE SANAYİ 661 TR13 0006 2000 6610 0006 2999 51 

İş Bankası KARTAL SAN. BÖLG. 1219 TR62 0006 4000 0011 2190 2301 81 

Yapı Kredi Bankası GEBZE ŞB. 172 TR59 0006 7010 0000 0084 5859 46 

Eğitime kaydınızın yapılabilmesi için lütfen “Eğitim Onayı ve Katılımcı Bilgi Formu” nu doldurup, e-mail yolu ile tarafımıza iletiniz. 
 

 

13-14 Mayıs 2020 
 

2 Gün 
 

500 TL+KDV(%18) 
 

*Yalnız 1.Güne katılım: 
350TL+KDV(%18) 

 

Eğitim Yeri 
 

Kiwa – Microsoft Teams(Çevrimiçi) 
 

 

IEC/ TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Standardı Eğitimi 

Eğitim Tarihi Eğitim Süresi 
 

Kişi başı eğitim ücreti 
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