
Merhabalar, 
 
“Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı”  13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı 
Resmi  Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi 
Formları Hakkında Yönetmelik”  gereklerine göre Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği işbirliğiyle organize edilmektedir.  
 
Sınavda başarılı olan katılımcılara TÜRKAK akreditasyonu kapsamında “Güvenlik Bilgi Formu 
Hazırlayıcısı” sertifikası verilmektedir. 
Söz konusu 4 günlük eğitim ve sınav programı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin Değirmen Sokak 
Şaşmaz Sitesi No:19 Duran Bey Apt. Kat:3 D:9 34742 Kozyatağı / İSTANBUL adresinde 
gerçekleştirilecektir. 
 
NOT 1: Eklerin içerisinde ödeme bilgilerimiz, yıllık takvimimiz ve eğitime katılmanızla ilgili şartlarımız 
ayrıntılı şekilde yer almaktadır. 
 
NOT 2: UYGULAMAYI MUHAKKAK GOOGLE CHROME ÜZERİNDEN YAPMANIZI TAVSİYE EDERİM. 
 
NOT 3: TAKVİMDE DOĞRU İŞARETLEME YAPMAYA DİKKAT EDİNİZ. EĞİTİM TARİHİ VE İLK 
BELGELENDİRME TARİHİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR.  
 
NOT 4: YABANCI DİL SERTİFİKASI İSTİYORSANIZ EĞİTİM BÖLÜMÜNDE DEĞİL SADECE İLK 
BELGELENDİRME BAŞVURUSU YAPARKEN İŞARETLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. 
 

Aşağıda size bir link gönderiyorum. O linke girip TC numaranızı ve kimlikte yazan adınızı ve 
soyadınızı yazıldığı şekilde yazmanız gerekiyor. Seçenekler içerisinde SMS bildirimini hayır diyip e-
imza ve mobil imza bölümünü yok olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Daha sonra girdiğiniz mail 
adresinize aktivasyon kodu gelecek ve kayıt işleminizi oradan onaylayıp tamamlamış olacaksınız. Kayıt 
işlemini gerçekleştirdikten sonra sizden istenen tekrar aynı linke tıklayarak solda yer alan yeni 
başvuru yap yerine tıkladıktan sonra sağda yer alan eğitim ve sınav işleri bölümünden bireysel 
başvuru yap yerini işaretleyeceksiniz. Açılan ekranda Hizmet bölümüne GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
HAZIRLAYICISI, başvuru tipine eğitim, eğitim adına GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİNİ 
seçmeniz gerekmektedir. Hemen arkasında bulunan HİZMET LİSTESİ GETİRe tıkladıktan sonra eğitim 
tarihiniz hangisi ise onu doğru şekilde seçmeniz gerekmektedir. YABANCI DİLDE SERTİFİKA seçeneğini 
istiyorsanız onun için KDV dahil 129,80 TL daha ödeyip sadece eğitim kısmında değil, ikinci kısımda ilk 
belgelendirme seçeneğinde işaretlemeniz gerekmektedir.  SEÇİLEN HİZMET ÜCRET BİLGİSİ GÖSTERE 
tıkladığınızda sadece eğitim ücreti olan 767.00 TL ekrana çıkacaktır. KAMPANYALAR bölümünü TKSD 
üyesi değilseniz kesinlikle işaretlememelisiniz. Kamu personeli olmanızda bir şey değiştirmez. 
İşaretleme yapmamalısınız. Ardından kişisel bilgileriniz çıkacak ve en aşağıda fatura bilgilerinizi 
girmeniz gerekmektedir. Bu bölümü kesinlikle boş bırakmamanız gerekiyor. Öncelikli olarak sizden 
vergi numaranız istenecektir. Vergi numaranızı yazdığınızda tanımlanmadıysanız ana sayfadaki 
başvuru yap bölümünün altında yer alan FİRMA TANIMLAMA kısmına girip FİRMA TÜRÜ, 
DOĞRULAMA KODU VE FİRMA NUMARANIZI yazıp aşağıda çıkan bilgilerin boş olan yıldızlı kısımları 
doldurup kaydetmeniz gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra başvuru kısmındaki vergi numaranızı 
girince doğrulama verecektir ve işleminize devam edebileceksiniz. Bu işlemi firmalar bir kere 
yapacaklardır. Diğer katılacak kişiler için numara girdiklerinde doğrulama otomatik olarak olacaktır. 
FATURA GÖNDERİMİ için kendi adınıza fatura istiyorsanız kendi adıma alanına tıklayıp adres 
bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Şirket adına kesilecekse eksiksiz olarak önce çalıştığım kurum  adına 
yerini işaretleyip altındaki bilgiler kısmına sırasıyla şirket adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası 
bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bunları yaptıktan sonra ileri tuşuna basabilirsiniz. Açılan ekranda 
ÖĞRENİM DURUMU bölümünde öğrenim seviyesini, program adı, okul adı ve mezun olunan tarih 
kısmını muhakkak doldurmanız gerekmektedir. Hemen aşağısında ÖĞRENİM DURUMU İÇİN BELGE 



YÜKLE kısmına diplomanızı yüklemenizi istiyorum. İŞ DENEYİMİ eğer şartlarınız uyuyorsa  yani 
mühendislik, eczacılık, fizik, kimya ve biyoloji mezunuysanız en aşağıda bulunan diğer iş 
deneyimlerine girip o kısmı dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. İster iş, ister okul bilgilerinizi girebilirsiniz. 
İŞ DENEYİMİ YÜKLE bölümüne tekrardan diplomanızı yüklemeniz yeterli olacaktır. Okul şartlarına 
uymuyorsanız oradaki size uygun olan yeri doldurup sizden istenen şartlarda çalışma belgenizi iş 
yerinizden alıp İŞ DENEYİMİ YÜKLE bölümüne çalışma belgesi yüklemenizi istiyorum.  BAŞVURU 
EVRAKLARI kısmında yüklemeniz gereken nüfus cüzdanınızın taranmış halini de yükledikten sonra 
başvur kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Sizden istenen SERTİFİKA ve SINAV için aynı şekilde tekrar 
giriş yapıp EĞİTİM yerine İLK BELGELENDİRME seçeneğini seçmeniz. Bu kısımda ek olarak sınav, 
vasıflandırma ve belge türüne GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI seçeneğini seçmeniz gerekiyor. 
Ayrıca son kısımda TAAHÜTNAME İÇİN ONAY METNİNDE istiyorum diyip okudum seçeneğini 
işaretlemeniz gerekiyor. İLK BELGELENDİRMEDE iki türlü fiyat önünüze çıkacak 236,00 TL ve 82,60 TL. 
Sınav ve Belge ücreti. Tüm eğitim, sınav ve belge ücreti 1.085,60 TL. Bir seferde ödeme yapabilirsiniz. 
Bittikten sonra bana ödeme emri için onay gelecek. Ben sistemden onayladıktan sonra size tekrar 
mail gelecek ödemenizi yapmanız için. Aşağıda ödeme ve IBAN numaramızla ilgili bilgilerimiz 
mevcuttur. Dekontunuzun bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Size gelen mailden sonra 
kullanıcı adınızla siteye girip size açılan ekran üzerinden ÜZERİMDEKİ İŞLERE tıklayıp orada 
ÖDEMENİN yanındaki linkte GÖREV AÇ yerine tıklamanız gerekiyor. Görevi aç dedikten sonra en aşağı 
kısımda HAVALE/EFT bölümünü seçip yükle kısmına da dekontunuzu yükledikten sonra ÖDEME YAP 
dedikten sonra işleminiz benimde buradan onayımla tamamlanacaktır. Dekontunuzu tek ücret olarak 
gösterip iki ödeme emri içinde aynı dekontu yükleyebilirsiniz.  
 
NOT: Unutmayın eğitim ve sınava katılacaksanız iki ayrı başvuru yapmanız gerekiyor. İlk başvurunuz 
eğitim için, diğeri ilk belgelendirme sınav ve sertifika için. Tek kayıt gönderirseniz sadece bu işlemi 
yapmak istediğinizi düşünür o şekilde kaydınızı tamamlarım. İlk belgelendirme ve eğitim arasında tek 
farklı yapacağınız işlem ilk belgelendirmedeki taahhütnameyi istiyorum diye onaylamanız olacak. 
 
                Herhangi bir sorun olursa istediğiniz zaman bu mail üzerinden ya da telefon ile benden 
yardımcı olmamı isteyebilirsiniz.  

 
https://basvuru.tse.org.tr/uye/ 

 
İyi çalışmalar dilerim. 
 
 

 İLETİŞİM:             Bilgen IŞIKLAR 
 

 Tel  : (0312) 416 63 21 
 E-posta: mgbf-pbm@tse.org.tr 
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