
EĞİTİMİN ADI :

İş Kazalarının İncelenmesi  ve Bilirkişilik Kursu

EĞİTİMİN AMACI :

İş kazası analizinde ve bilirkişilik işlerinde görev alacak mühendislere;

İş kazasının, analizinin yapılması, esas nedenlerinin belirlenmesi ve raporlanması için gerekli bilgi ve yöntemlerin

öğretilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

► Eğitimin amacı ve eğitim şekli.

► İş güvenliği, işçi sağlığı nedir, kaza, iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma nedir ?

► İşgöremezlik halleri.

► İş kazalarının doğurduğu zararlar.

► İş kazası oluşum teorileri.

► Domino - kaza zinciri teorisi.

► Kaza zinciri halkaları.

► Güvensiz hareketler.

► Güvensiz koşullar.

► Kazada şansın rolü

► İş güvenliğinde sorumluluk.

► İş sağlığı ve güvenliği kurulları.

► İş güvenliği eğitimleri.

► İsg mevzuatı ve standartlar.

► Kişisel koruyucu donanım ve ekipmanlar.

► İş kazası sonrasında yapılması gerekenler.

► Risk analizi.

► Hatırlatmalar.

► İş kazalarının incelenmesi.

► İş kazalarının hemen incelenmesi.

► İş kazalarının sonradan incelenmesi.

► İş kazası ile ilgili film ve fotoğraf çekimi.

► İş süreçleri.

► İş kazası olay yeri yerleşim planı.

► İş kazası zincirinin film, fotoğraf, kroki ve şemalarla açıklanması.

► İş kazaları araştırmalarında görüşme çeşitleri.

► İş kazaları araştırmalarında görüşme koşulları.

► İş kazaları araştırmalarında görüşme-inceleme sırası.

► Yönetici ile yapılan görüşme.

► İşyeri hekimi ile yapılan görüşme.

► Kazalı ile yapılan görüşme.

► İş kazası inceleme raporu.

► İş kazası inceleme formu.

► Örnek bir iş kazası olayının incelenmesi.

► Test sınavı.

► Uygulama sınavı.

EĞİTİMİN SÜRESİ :

3 Gün, 18 eğitim saati

EĞİTİM ÜCRETİ :

……… TL + KDV (%8) (Kişi başı toplam tutar)

EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ :

Eğitim sonunda yapılacak test sınavının % 30' u ile uygulamanın % 70' i başarı oranını belirler, 

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılara belge verilir.

KATILIMCI SAYISI :

En fazla 20 kişi

KATILIMCI PROFİLİ :

İş güvenliği uzmanları, mühendisler.
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