
KURSUN AMACI :

"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" nun 17. Maddesine ve "Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde 

Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik" kapasamında; kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarından biri olan, Makine Mühendisleri Odası' nın Denizli Şubesi ile Denizli Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile

 "eğitim ve belgelendirme" faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER :

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçileri, mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini

sağlamak doğrultusunda gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştirmek için;

İş güvenliği, kaza, iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma, işgöremezlik halleri, iş kazasının doğurduğu zararlar,

kaza istatistikleri, iş kazasını meydana getiren sebebler, iş kazalarını önlemesi, koruyucu malzeme ve donanımlar,

yasal mevzuatlar, ağır ve tehlikeli işler yasal mevzuatları gereğince işveren ve çalışanların görev ve sorumlulukları,

vb. konular hakkında bilgiler vererek, iş güvenliğinin temel kuralları hakkında bilinçlenmeleri sağlanacak, çalıştıkları

iş  alanındaki teknolojık gelişmeler hakkında bilgiler verilecektir.

KURSUN İÇERİĞİ :

Genel konular

► Tanışma ve kursun amacı hakkında bilgi verilmesi.

► Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

► Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

► İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

► İşyeri temizliği ve düzeni,

Sağlık konuları

► Meslek hastalıklarının sebepleri,

► Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

► Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

► İlkyardım

Teknik konular

► Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

► Elle kaldırma ve taşıma,

► Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

► İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

► Ekranlı araçlarla çalışma,

► Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

► İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

► Güvenlik ve sağlık işaretleri,

► Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

► İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

► Tahliye ve kurtarma

► Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler.

► 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

► Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik.

► Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanları ilgilendiren diğer mevzuatlar.

► Tehlikeli ve çok tehlikeli işleri kapsayan yasal mevzuatları gereğince işveren ve çalışanların görev ve sorumlulukları.

► Kursiyerin meslek alanıyla ilgili üretim sistemi ve makinalar hakkında yeni teknolojiler.

► Kursiyerin meslek alanıyla ilgili üretim sistemi ve makinalara yönelik iş güvenliği ve teknik emniyet kuralları.

► Sınav

KURSUN SÜRESİ :

6 Gün, 36 eğitim saati

KURSUN ÜCRETİ :

........ TL / Kişi

TMMOB-MMO TEHLİKELİ  VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN             

MESLEKİ EĞİTİM KURSU
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KURSUN BELGELENDİRİLMESİ :

Kurs sonunda yapılacak test sınavında 100 tam puan üzerinden en az 45 puan alan katılımcılara belge verilir.

KATILIMCI SAYISI :

En fazla 25 kişi

KATILIMCI PROFİLİ :

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak işçiler

NOT:1-)Bu kurs, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik şartlarına göre hazırlanmıştır.  
2-)Bu kurs, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile Denizli Mesleki Eğitim Merkezi arasında işbirliği protokulü 
esaslarına göre uygulanır  
3-)Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitim Belgesi olmadan işe alınması 
ve belgesiz olarak çalıştırılması yasaktır.  
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