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Eğitim Konusu Bakım Çalışmalarında İş güvenliği 

Hedef Her türlü bakım faaliyeti ile ilgili iş güvenliği 
planlaması,dokümantasyon ve gerekli 
organizasyonun yapılması ve önlemlerin devreye 
alınmasıdır. 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Bakım kaynaklı riskler ve alınacak önlemlerin 
planlanması konusunda bilgi sahibi olacaklardır 

Kimler katılabilir Bakım,üretim planlama faaliyetlerini  yürüten 
mühendis,teknisyen,sorumlular ve iş güvenliği 
uzmanları 

İçerik Konu Başlıkları 
1. Bakımın amacı ve kapsamı 
2. Bakım çeşitleri 
3. Bakımda tehlike ve riskler 
4. Güvenli bakım kuralları 
5. İş izin sistemi 
6. Bakımda el aletlerinin güvenli kullanımı 
7. Yüksekte çalışmalar 
8. Tehlikeli kimyasallar 
9. Kapalı alanlarda çalışma 
10. Kaynak 
11. Elektrik 
12. Yalnız çalışmalar 

Atölye Çalışmaları: 
1.Yaşanmış bakım kazalarının tartışılması 
2.Bir bakım senaryosu için alınacak iş 
güvenliği önlemlerinin planlanması 
 

 

Eğitim Süresi 1 gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 



 

 

 

 

Eğitim Konusu Acil Durumlara Hazırlık 

Hedef NFPA 1600 standardına göre acil durumları 
önleme,sınırlandırma ile acil durum planı hazırlama 
ve tatbikat organizasyonu hakkında bilgi sahibi 
olmak 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Acil durum planı hazırlayabilecekler,tatbikat 
senaryosu oluşturarak,tatbikat planlama ve 
uygulaması yapabilecekledir. 

Kimler katılabilir Acil durum organizasyonunda rolü olan tüm 
personel,acil durum ekip üyeleri,iş güvenliği 
uzmanları 

İçerik Konu Başlıkları 
 
1.Acil durumlarla ilgili tanımlar 
2.Acil durum risk analizi 
3.Acil durum önleme ve sınırlandırma 
4.Acil durum organizasyonu 
5.Acil durum iletişimi 
6.Tahliye yöntemleri 
7. Tatbikat planlaması 
8.Normale dönüş işlemleri 
 
Atölye Çalışması: 
1.Acil durum tatbikatı planlama ve 
uygulaması  
 

 

Eğitim Süresi 1 gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 

Kimya ve petrokimya endüstrileri için bu eğitim EN ISO 15544’e göre gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eğitim Konusu Makine Risk Analizi 

Hedef Makine ve ekipman kaynaklı tehlikeleri ve EN ISO 
12100 Makinalarda Güvenlik temel standardını 
tanımak, alınacak iş güvenliği önlemleri ve güvenli 
makine-ekipman seçimi konusunda bilgi sahibi 
olmak,makine koruyucularının fonksiyonlarını 
değerlendirebilmek 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Makine ve ekipman kaynaklı riskler,makine 
koruyucuları ve makine ve ekipmanlarda iş 
güvenliği önlemleri konusunda bilgi sahibi 
olacaklardır 

Kimler katılabilir Makine operatörleri,makine bakım,üretim 
planlama,satınalma faaliyetlerini  yürüten 
mühendis,teknisyen,sorumlular ve iş güvenliği 
uzmanları 

İçerik Konu Başlıkları 
1.Makine güvenliği-Kavramlar 
2.Risk yönetimi ve kontrol hiyerarşisi  
3.Mevzuat ve standartlar 
4.Makine Tehlikeleri 
5.Makine tasarımı,güvenlik ve bakım ilişkisi 
6.Makinalarda manipulasyon 
7.Makinalarda ergonomi 
8.Makine koruyucularına genel bakış 
9.Makine güvenliğinin bakım boyutu 
10. Kullanıcıların Bilgilendirilmesi 
 
Atölye Çalışmaları: 
1.Yaşanmış makina kazalarının (video) 
tartışılması 
2.Örnek bir makina operasyonu için 
alınacak iş güvenliği önlemlerinin 
planlanması  
 

 

Eğitim Süresi 1 gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 

 

 

 

 

 



 

 

Eğitim Konusu Taşıma ve İstifleme Makinalarında (Forklift,Rech-
truck,Transpalet)  İş Güvenliği 

Hedef Taşıma ve istifleme makinelerini: 
-Forklift 
-Reach-truck 
-Akülü ve manuel transpalet 
 tanımak,güvenli seyir ve istifleme prensiplerini 
anlamak,depolamada dikkate alınacak iş güvenliği 
önlemlerini bilmek 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Taşıma ve İstiflemeMakinaları (TİM) ile işletme içi 
trafik kaynaklı tehlikeler,alınacak iş güvenliği 
önlemleri ile depolama ve istiflemede risk analizi 
konusunda bilgi sahibi olacaklardır 

Kimler katılabilir TİM  kullanan ve bakım faaliyetlerini  yürüten 
operatörler,lojistik süreçlerinde görev alan 
mühendis,teknisyen,sorumlular ve iş güvenliği 
uzmanları, 

İçerik Konu Başlıkları 
1.Taşıma ve istifleme makinalarına genel bakış  
2. Fabrika içi taşıma kazaları ve nedenleri  
3. TİM’da seyir  stabilitesi 
4. TİM’da kararlı sürüş için güvenlik önlemleri  
5. Çalışma ortamında güvenlik önlemleri 
6. TİM kullanımında güvenli davranış 
7. Özel çalışma şartlarında güvenlik  
8. TİM güvenliğinde organizasyonel önlemler 
9. TİM  Bakım Güvenliği  
 
              Atölye Çalışmaları: 

1.Yaşanmış Taşıma ve İstifleme Ekipmanları 
kazalarının tartışılması (Videodan canlı 
anlatım) 
2.Örnek bir lojistik depo için alınacak iş 
güvenliği önlemlerinin uygulanması 
 

Bu eğitim işyerinde verilmekte ve  atölye çalışması 
işyerinin deposunda gerçekleştirilmektedir. 

 
 

Eğitim Süresi 1 gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 

Program Alman Kaza Sigortaları Resmi Kurumu (DGUV) eğitim standartları baz alınarak 
hazırlanmıştır.  

 

 

 



  

 

Eğitim Konusu Yangın ve Patlama Risklerinin Analizi 

Hedef Yangın ve Patlama tehlikelerini TSE EN 
60079,Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik ve NFPA standartlarını referans alarak 
değerlendirebilmek, bu tehlikelere karşı alınacak 
yapısal,ekipman ve organizasyonel önlemler 
konusunda bilgi sahibi olmak 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Yangın ve Patlama Risklerinin farkına 
varılması,patlayıcı ortam oluşumunun 
engellenmesi ile patlama risklerine karşı alınması 
gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi olacaklardır 

Kimler katılabilir Kimya-petrokimya tesisleri ve yanıcı-parlayıcı 
maddelerle çalışanlar,bu maddelerin elleçleme ve 
depolama faaliyetlerini  yürüten 
mühendis,teknisyen,sorumlular ile  iş güvenliği 
uzmanları 

İçerik Konu Başlıkları 
 
1.Yanıcı ve parlayıcı kimyasallar 
2.Patlayıcı atmosfere yol açan riskler ve kıvılcım 
kaynakları 
3.Yangın&Patlama önleyici enstrumantasyon 
4.Aktif ve pasif sınırlandırıcı önlemler 
5.Yapı mimarisi ve yapı malzemeleri 
6.Yangın kapıları,ayırma (seperasyon),yangın 
duvarları 
7.Duman kontrolü 
8.Yangın algılama ve uyarı sistemleri 
9.Yangın söndürme sistemleri 
10.Organizasyonel önlemler 
 

              Atölye Çalışması: 

 Örnek bir kimya tesisi için 
yangın&patlama risk analizinin 
yapılması ve tartışılması 

 
 

Eğitim Süresi 1 gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 

 

 

 

 

 



 

 

Eğitim Konusu Statik Elektrik 

Hedef Statik elektrik kaynaklı  tehlikeleri CENELEC 50404 
ve NFPA 77 standartlarını referans alarak 
değerlendirebilmek, patlayıcı ortam oluşmasını 
engelleme ve statik elektrik kaynaklı tehlikelere 
karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi 
olmak 

Eğitim Sonunda Katılımcılar Statik elektrik kaynaklı tehlikelerin tanınması,bu 
tehlikeleri kaynağında engellemek ve patlama 
risklerine karşı alınması gerekli önlemler 
konusunda bilgi sahibi olacaklardır 

Kimler katılabilir Kimya,petrokimya,akaryakıt istasyonu çalışanları 
hertürlü parlayıcı maddelerle çalışanlar,bu 
maddelerin elleçleme ve depolama faaliyetlerini  
yürüten mühendis,teknisyen,sorumlular ile  iş 
güvenliği uzmanları 

İçerik Konu Başlıkları 
 
1.Temel tanımlar 
2.Statik elektrik oluşumu 
3.Deşarj tipleri 
4.Endüstride statik elektrik 
5.Statik elektrik kaynaklı problemler 
6.Atex ortamlar ve statik elektrik 
7.Tozlarda statik elektriklenme 
8.Statik elektrik önlemleri 
9. Statik elektrik önlemleri 
 

              Atölye Çalışması: 

 Örnek bir tesis için statik elektrik 
risk analizinin yapılması ve 
tartışılması 

 
 

Eğitim Süresi 1  gün 

Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır 

 

 

 

 

 


