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EĞİTİMİN AMACI

Risk değerlendirme sürecine 

katılacak Metalürji Sektörü  

yöneticilerine iş kazası ve 

meslek hastalığı tehlikelerinden 

kaynaklanabilecek riskleri 

değerlendirebilecek bilgi ve 

becerilerin kazandırılmasıdır.

KİMLER KATILMALI

Yöneticiler, mühendisler, iş güvenliği 
uzmanları, formen-ustabaşılar ve satın 
alma sorumluları.

Eğitim Süresi : 2 gün.

ÖĞRENİM HEDEFİ

Bu eğitimde  katılımcılar;

• Risk değerlendirmenin yasal 
dayanaklarını sıralayabilecek,

• Tehlike ve risk kavramını ayırd 
edebilecek,

• Yürütülen işlerin barındırdığı tehlikeleri 
belirleyebilecek, 

• Tehlikelerin ortaya çıkma olasıklarını ve 
doğabilecek sonuçların şiddet derecesini 
etkileyen faktörleri tanımlayabilecek,

• Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıkları 
ile şiddetini değerlendirip 
derecelendirebilecekler,

• Önem derecesine göre riskleri 
önceliklendirebilecekler,

• Risk kontrol hiyerarşisini kavrayacak, 

• Mevcut kontrollerin etkinliğini 
değerlendirebilecekler,

• Belirlenen risklerin azaltılması amacıyla 
alana uygun kontrol tasarımlarını 
yapabilecekler,

• Risk değerlendirme prosedürü unsurlarını 
tanımlayabilecek, risk değerlendirme 
kayıt araçlarını kullanabilecek,

• Metalürji sektörü  birimlerinde risk 
değerlendirmesi ve risk kontrolü 
uygulamalarını yapabilecekler.



EĞİTİMCİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Eğitmen: Ali TURAN

Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 

1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, 

mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği 

görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinelerin güvenlik seviyelerinin 

yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim 

aldı. MakinelerdeRisk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama 

konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli 

İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve 

Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren 

birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme 

konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.

Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve 

Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 

Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır
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Eğitimlerimizde mekan olarak Validebağ Adile Sultan Kasrı 
Öğretmenevi’ni kullanacağız.

HEPİMİZ “HABABAM” OLACAĞIZ 

Geniş, ferah ve yüksek kapasiteli bir yer olmasının yanı 
sıra hepimizin gönlünde yer etmiş, adını duyduğumuzda 
yüzümüzde kocaman bir gülümseme oluşturan HABABAM 
SINIFI’na ev sahipliği yapmış olması, bu mekanı tercih 
etmemizde etkili olmuştur. Sizleri hababamın mekanında 
hababamlı olmaya davet ediyoruz. 

Mekanın kafeteryası, yemek salonu, yatılı konaklama 
üniteleri, otoparkı ve çay bahçesi hizmetlerinden de aynı 
anda faydalanabileceğiz. 

Üsküdar´a 4 km uzaklıkta, süre olarak Kadıköy´e, Üsküdar´a, 
Acıbadem ve Altunizade metrobüs duraklarına 10 dakika 
mesafede bulunmaktadır.

EĞİTİM YERİ
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