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Sertifikalı Analist Olun !
Termografi Uzmanlarından Dünya Standartlarında Eğitim 

“ Resmi bir eğitim almadan yıllarca termografi yaptım. 

ITC Level I sertifikalı eğitimine katılmak ve termografiyi uzmanlardan öğrenmek harikaydı. “



ITC Termografi eğitimi ile güvenilirliği 
arttırın, kariyerinizi geliştirin ve işinizi 
kurun .  Termografi eğitiminde, dünyada 
eğitim ve sertifikasyon sektörüne liderlik 
etmekle birlikte, ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Standardına uygun 
sertifikalandıran tek kurumuz. 

ITC , yeni başlayanlardan uzmanlara 
kadar geniş bir yelpazede uygulama 
odaklı dersler sunar; böylece öğrenciler 
ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını 
karşılayan bir kursa gitmek zorunda 
kalmazlar.  Elektrik ve mekanik sistemler, 
bina ve çatı uygulamaları, optik gaz 
görüntüleme, fırın denetimi, ve Ar-ge 

konularının hepsi kursta 
işlenecektir.  

ITC sertikasyon eğitimi , 
katılan herkesin kamerayı 
kullanacağı laboratuar ve 
atölyeler ile , katılımcıların 
dikkatini çeker ve onları 
sorgulamaya iter.  

Her yıl ITC , dünyanın 
genelinde 400 ‘ün 
üzerinde  eğitim 
gerçekleştiriyor. Bunun 

-Termogramları yorumlama becerisini 
arttırmak

- En güncel infrared ( kızılötesi ) 
uygulamaları kullanarak rapor oluşturmak

-Maliyeti yüksek hataları önlemek - sıcak 
nokta ile yanlış pozitifleri ayırt etmek 

-Birçok işveren ve müşteri için önem arz 
eden; sertifikasyon, eğitim, kalite 

standartlarına sahip olmak.

Termal görüntüleyiciler; termografi 
uzmanlarına  bakım ve performans ile ilgili 

konularda geniş bir yelpazede  algılama 
becerisi  sağlar .

SEVİYE I SEVİYE II

Neden ITC Sertifikasyonu ?

INFRARED (KIZILÖTESİ) 
TERMOGRAFİ EĞİTİMİNE 
HAZIR MISIN ?

 

Sertifikanın faydaları 

THERMOGRAPHY 

COURSES

Elektrikli ve mekanik bileşenlerin 
sorunlarını gidermek ,bina yalıtım 
problemlerini çözmek , tehlikeli gaz 
sızıntılarının yerlerini belirlemek  gibi 
konularda termal  görüntüleyiciler hayati 
önem taşır. Uygulama ne olursa olsun, 
termal görüntüleme  insan gözü ile 
görülemeyen sorunları yakalamanızı  sağlar 
. Bu sayede ; maliyetli  ya da  beklenmeyen 
duruşlar olmadan  ve  iş sağlığına ve 
güvenliğine zarar gelmeden sorunları 

çözebilirsiniz. 
Bununla birlikte, termal kamera tek başına 
bu sorunları tespit etme yeteneğine sahip 
değildir. Sahip olduğu teknolojiyi doğru bir 
şekilde kullanabilmek için doğru bilgi ve 
beceriye sahip bir operatöre ihtiyacınız 
vardır.  İşte tam bu noktada ITC (Infared 
Training Center) size yardım etmek için 
hazır !

yanı sıra, on-site ( sizin bulunduğunuz 
yerde ), sizin ihtiyaçlarınızı göz önünde 
bulundurarak, size özel tasarlanmış bir 
müfredat ile eşsiz bir öğrenim deneyimi 
de sunuyor. Bu  şekilde, hem kendi 
tesisinizde , kendi ekipmanlarınız 
üzerinde  eğitim alırken; personelinizin 
seyahat, konaklama ve yemek 
masraflarını da yok etmiş oluyorsunuz. 

Eğitmenlerimiz, öğrencinin derse 
katılımının önemini düşünerek, demolar 
ve bireyselleştirilmiş pratik uygulamaları  
ile gerçekte yaşanabilecek durumları 
canlandırır. Sınıfta işlenen konuların 
güçlendirilmesi için, termal bilim ile 
uygulama pratiklerinin arasındaki 
bağlantının sağlanmasına yardımcı 
olunur.

Bu uygulamalar sayesinde  katılımcılar, 
termal kameradan en iyi şekilde nasıl 
faydalanılacağını, kameranın özelliklerini 
ve doğru görüntülemenin nasıl 
yapılacağını öğrenir.

Seviye I kızılötesi termografi eğitimi, yeni termal kamera kullanıcılarına 
yöneliktir ve kameranın,  durum izleme, kestirimci bakım ve enerji 
verimliliği iyiliştirme uygulamalarında kullanımına odaklanır. Tüm eğitim 
gerekliliklerini ve termografi saha ödevini tamamlayan katılımcılar, ITC 
Seviye I kızılötesi termografi sertifikası almaya hak kazanırlar. Deneyim 
koşulu aranmamaktadır. 

Seviye II kızılötesi termografi eğitimi, daha gelişmiş kızılötesi eğitimiyle 
ilgilenen Seviye I termograficilerin pratik yapması için tasarlanmıştır. Bu 
eğitim, termograficilerin durum izleme ve yapı inceleme uygulamaları 
konusunda analiz yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Seviye II kızılötesi 
eğitimi gerekliliklerini tamamlayan katılımcılar, ITC Seviye II kızılötesi 
termografi sertifikası almaya hak kazanırlar.



ITC, Sürekli 
Eğitim ve 
Öğretim 
Merkezi ( 
IACET)  için 
yetkili bir 
sağlayıcıdır. 

Level I ve Optik Gaz Görüntüleme 
kurslarımızın ikisi de CEU’lar için 
uygundur.

ITC sertifikası tüm dünyada infrared 
teknolojisi konusunda kabul görmüş en 
önemli yetkinlik sertifikasıdır.

ITC Termografi eğitimi ile güvenilirliği 
arttırın, kariyerinizi geliştirin ve işinizi 
kurun .  Termografi eğitiminde, dünyada 
eğitim ve sertifikasyon sektörüne liderlik 
etmekle birlikte, ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Standardına uygun 
sertifikalandıran tek kurumuz. 

ITC , yeni başlayanlardan uzmanlara 
kadar geniş bir yelpazede uygulama 
odaklı dersler sunar; böylece öğrenciler 
ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını 
karşılayan bir kursa gitmek zorunda 
kalmazlar.  Elektrik ve mekanik sistemler, 
bina ve çatı uygulamaları, optik gaz 
görüntüleme, fırın denetimi, ve Ar-ge 

konularının hepsi kursta 
işlenecektir.  

ITC sertikasyon eğitimi , 
katılan herkesin kamerayı 
kullanacağı laboratuar ve 
atölyeler ile , katılımcıların 
dikkatini çeker ve onları 
sorgulamaya iter.  

Her yıl ITC , dünyanın 
genelinde 400 ‘ün 
üzerinde  eğitim 
gerçekleştiriyor. Bunun 

Uluslararası alanda yaygınlaşan ITC, 
otuzdan fazla ülkede yerel dil 
programları sunmaktadır. Global 
faaliyetlerimiz; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, 
Asya- Pasifik ve Latin Amerika’daki 
ülkeler için eğitim , sınav  ve sertifika 
süreçlerini içerir. ITC Level I  kursunun 

yazılı 
sınavının 
uygunluğu , 
ANSI / ASNT 
CP-105 ve 
CP-189’a  
dayandırılır. 

SEVİYE III OPTİK GAZ GÖRÜNTÜLEME (OGI) EĞİTİMİ

ITC Uluslararası 
Sertifikasyon

Uluslararası Sürekli Eğitim ve 
Öğretim Merkezi ( IACET ) 
Sağlayıcısı

ITC Certification

www.infraredtraining.com | 1-866-TRAIN-IR | info@infraredtraining.com

yanı sıra, on-site ( sizin bulunduğunuz 
yerde ), sizin ihtiyaçlarınızı göz önünde 
bulundurarak, size özel tasarlanmış bir 
müfredat ile eşsiz bir öğrenim deneyimi 
de sunuyor. Bu  şekilde, hem kendi 
tesisinizde , kendi ekipmanlarınız 
üzerinde  eğitim alırken; personelinizin 
seyahat, konaklama ve yemek 
masraflarını da yok etmiş oluyorsunuz. 

Eğitmenlerimiz, öğrencinin derse 
katılımının önemini düşünerek, demolar 
ve bireyselleştirilmiş pratik uygulamaları  
ile gerçekte yaşanabilecek durumları 
canlandırır. Sınıfta işlenen konuların 
güçlendirilmesi için, termal bilim ile 
uygulama pratiklerinin arasındaki 
bağlantının sağlanmasına yardımcı 
olunur.

Bu uygulamalar sayesinde  katılımcılar, 
termal kameradan en iyi şekilde nasıl 
faydalanılacağını, kameranın özelliklerini 
ve doğru görüntülemenin nasıl 
yapılacağını öğrenir.

Kuzey Amerika dışındaki yerlerde  ise ISO 
17024, ISO 18436 ve DIN EN ISO 9712’ye 
uygundur.

ITC Seviye III sertifikasyon eğitimi, termograficilere, kendi alanlarındaki 
çeşitli uygulamalar ve endüstrilerde nasıl usta olunacağını öğretir. Eğitim; 
inceleme prosedürlerinin nasıl oluşturulacağı, endüstri-spesifik 
standartların uygulanması, ekipman alımı için bütçe yönetimi, güvenlik 
protokollerinin uygulanması hakkında talimatlar içerir. Katılımcılar ayrıca,  
nasıl ekipman listesi geliştirileceğini, önem derecesi kriterlerinin 
belirlenmesini, tamir önceliklerinin belirlenmesini, kızılötesi inceleme 
sıklığına karar verilmesini öğrenirler.

FLIR OGI kameralarının nasıl kurulacağını ve kullanılacağını, bu 
teknolojiyle hangi gazların bulunabileceğini öğrenin ve değişik çevresel 
koşulların gaz sızıntısı tespitinin kolaylığını-zorluğunu nasıl etkileyeceğini 
keşfedin. Eğitim, sınıf ve laboratuvar ortamlarında temel inceleme 
prosedürlerini, izin gerekliliklerini, güvenlik uygulamalarını ve daha 
fazlasını içerir.



Online Kurslar 

Sertifikalanmadan önce, termografinin temellerini 
online kurs ile öğrenebilirsiniz.  
www.infraredtraining.com/webinars

ITC’nin Diğer Hizmetleri 

•  Infrared ( Kızılötesi )  Elektrik /Çatı Muayeneleri 

•  Danışmanlık Servisleri

•  Ar-Ge Desteği ve Kızılötesi Program Geliştirme

•  ITC ‘nin kurslarının tam listesine ve kurs takvimine 
ulaşmak için aşağıdaki linke göz atınız.
www.infraredtraining.com

InfraMation - Önde Gelen Infrared ( Kızılötesi ) 
Eğitim Deneyimi 

Visit www.inframation.org  for all the details
 

ITC ile Sosyal Bağlantı Kurun 

ITC Americas - Nashua

9 Townsend West
Nashua, NH 03063 USA
Telephone: 1-603-324-7783
Toll free in the U.S.: 1-866-TrainIR (866-872-4647)
Fax: 1-603-324-7791

ITC Americas - Canada 

920 Sheldon Ct
Burlington, Ontario L7L 5L6 Canada
Telephone: 1-905-637-5696 Ext. 24
Toll free Canada: 1-800-613-0507 Ext. 24
Fax: 1-905-639-5488

ITC Americas - Latin America

Av. Antônio Bardella, 320
Alto da Boa Vista
Sorocaba, SP-Brasil 18085-852
Telephone: +55 15 3238 8075
Fax: +55 153238 8071

ITC EMEA - Sweden

Antennvägen 6
187 66 Täby, Sweden
Telephone: +46 (0) 8 753 25 91
Fax: +46 (0) 8 753 26 01

www.infraredtraining.com | 1-866-TRAIN-IR | info@infraredtraining.com
The Infrared Training Center (and Design) mark is a service mark of FLIR Systems, Inc.

“ITC, termografi alanında ilerlemeye yardımcı oluyor ve onun bir parçası 
olmaktan heyecan duyuyorum “
Matt Ference, 

 

Mountain Research, LLC, Altoona, PA

ITC,  dünyanın en büyük  termal görüntüleme eğitim ve 
uygulama konferansı InfraMation’un arkasındaki ittirici 
güçtür. Bu konferans; yeni iş fırsatları bulma , en yeni 
termal görüntüleme teknikleri ve uygulamalarını öğrenme 
ve dünyanın her yerinden termografi uzmanları ile tanışma 
ve ağ oluşturma imkanı sağlar. InfraMation, dünyanın en 
deneyimli termal analistlerinin sunumlarının yanı sıra; 
durum izleme, bina teşhisi, Ar-ge ve daha pek çok konu 
üzerinde odaklanır. 

En güncel  endüstri haberleri, özel eğitim teklifleri , ağ 
fırsatları, öğretici ipuçları, eğlenceli videolar için  ITC ‘yi 
Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube ve Instagram’dan 
takip edin !


