
 
 

 

 

İSTE-TTO & SIEMENS İŞBİRLİĞİ İLE 

SIMATIC S7 300/400 SİSTEM 2 PLC 

EĞİTİMİ 

24/28 Haziran 2019- İskenderun Anemon Otel 

 
 Eğitim İçeriği 

 
 PLC kavramının anlatılması

 Temel seviye program yazılımı tekniği üzerinde hatırlatmalar 

 Sayı sistemleri- PLC ilişkisi 

 Data elemanları ve Data Bloklarının (DB) oluşturulması, kullanımı 

 Tam ve kesirli sayı işlemleri matematiksel uygulamalar 

 MCR, EN-ENO ile program denetimi 

 Parametreli bloklar ve deklarasyon tablosu 

 Fonksiyon blokları (FB) ve instance DB kulanımı 

 Sistem-info, diagnostik ve hata arama yöntemlerinin tanıtılması  

 Cross-reference listesinin gösterimi ve açıklaması

 
 

 

EĞİTMEN;  Sıemens Eğitim Müdürü 

                   Zeynel ERDOĞAN



PLC EĞİTİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 
 

İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) olarak SIEMENS Eğitim 

Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliği protokolü kapsamında PLC Eğitimlerine devam 

ediyoruz. Geçen yıl İSTE-TTO olarak bir çok sanayi çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz PLC 

Eğitimleri kapsamında 100’den fazla kişiye PLC eğitimi verilmiştir. 

*** 

24 Haziran Pazartesi gününden başlamak üzere 28 Haziran Cuma gününe kadar devam 

edecek eğitimimiz toplamda 5 gün/32 saat sürecektir. 

*** 

Deney setleri ve eğitmenler doğrudan SIEMENS A.Ş Eğitim Müdürlüğünden gelmektedir. 

Eğitim için kontenjanımız sınırlıdır. Gelebilecek deney seti sayısına göre kontenjanlar 

belirlendiği için bu eğitimde maksimum katılımcı sayımız 12 olarak belirlenmiştir. 

*** 

Kayıtlarda; ücret ödeme sırası göz önüne alınacak olunup, kontenjanların dolması halinde bir 

sonraki eğitim için kayıtlar alınmaya devam edilecektir. 

*** 

Eğitim, katılımcı sayısının en az 10 kişi olması dâhilinde açılabilecektir. 

*** 

Eğitim Ücreti: 4.500 TL + KDV / Kişi 

*** 

İskenderun Anemon Otel’de düzenlenecek eğitimde öğle yemeği ve öğleden önce & öğleden 

sonra verilecek eğitim aralarındaki ikramlar FİYATA DÂHİLDİR. 

*** 

Eğitime katılmak isteyen kişilerin veya firmaların en geç 31 Mayıs Cuma saat 17:00’a 

kadar aşağıda belirtilen hesap numarasına eğitim ücretini yatırmaları ve ilgili ödeme çıktısını 

(dekont) ; Ad-Soyad ve İletişim Bilgileri ile birlikte gamze.ozmen@iste.edu.tr adresine e-

posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. 

*** 

Aşağıda belirtilen hesap numarasına para yatırırken açıklama kısmına “PLC/Haziran Ayı Eğitim 
Ödemesi” yazılması önemle gerekmektedir. 
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