İş Güvenliği
Eğitim
Danışmanlık ve
Endüstriyel
Çözümler
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Avrasya Safety
Avrasya Safety olarak, on yıllık iş ve mühendislik bilgimizin ışığında, iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki deneyim ve uzmanlığımızı çeşitli alanlardaki tüm risk sahipleriyle paylaşmayı esas
amaç biliyoruz. Türkiye’nin, alanında en iyi eğitimcilerine, uzmanlarına sahip markamızın ilkesi,
her zaman gelişmeye önem veren politikasıyla hep en iyi olmaya çalışmaktır.
Amacımız, bu bilinçle iş güvenliği eğitimleri, endüstriyel dağcılık, iple erişim, yüksekte çalışma
eğitimleri, acil durum eylem planları, risk analizi, iskele ve yangın güvenliği gibi temel alanlarda
kaliteyi göz önünde bulundurarak insanımızı kaza ve yüksekte çalışırken alınacak riskler
konusunda eğitmek, böylelikle olası tüm riskleri devre dışı bırakmak.
Avrasya Safety, Society Of Professional Rope Access Technicians – SPRAT üyesidir.
Hedeflerimiz
Hedefimiz, ülkemizde ve çevremizde olumlu yönde farkındalık oluştururken kalıcı üstünlüğümüzü
kanıtlamak.
Değerlerimiz
Hedefimize ilerlerken en temel değerimiz, insana ve emeğe alçakgönüllü yaklaşımımız... İşimizi
açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütürüz. Çalışma ortamımızda asıl hareket noktamız,
oluşturduğumuz karşılıklı güven ortamıdır.
Eğitim Kadromuz
Eğitim kadromuzda, alanında uzman mühendis ve eğitimciler görev almaktadır. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş iş güvenliği uzmanlık belgesinin yanı sıra
uluslararası iple erişim sistemleri IRATA (İndustrial Rope Access Trade Association) ve SPRAT
(Society Of Professional Rope Access Technicians) sertifikalı personelimiz aynı zamanda
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nda yönetim, teknik, eğitim ve arama - kurtarma alanlarında
yetkinliğini kanıtlamış antrenör ve milli sporculardan oluşmaktadır.
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Eğitim Adı

Süre

Katılımcı Sayısı

101 - Yüksekte Çalışma Eğitimi (Temel) Seviye 1

2 gün

En fazla 12 kişi

102 - Yüksekte Çalışma Eğitimi (İleri) Seviye 2

3 gün

En fazla 12 kişi

201 - Rüzgâr Türbinlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi *

3 gün

En fazla 12 kişi

202 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma

2 gün

En fazla 12 kişi

203 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

3 gün

En fazla 12 kişi

204 - Rüzgâr Türbinlerinde Tahliye Tatbikatı

1 gün

En fazla 12 kişi

301 - Sektöre Özel Kurtarma Eğitimi (Temel Seviye) *

2 gün

En fazla 12 kişi

302 - Sektöre Özel Kurtarma Eğitimi (İleri Seviye)

2 gün

En fazla 12 kişi

303 - Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi (Temel Seviye)*

2 gün

En fazla 12 kişi

304 - Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi (İleri Seviye)

3 gün

En fazla 12 kişi

305 - Afet Arama Kurtarma Eğitimi

3 gün

En fazla 12 kişi

306 - Dağ Arama Kurtarma Eğitimleri (Yaz)

Talebe göre değerlendirilir

En fazla 12 kişi

307 - Dağ Arama Kurtarma Eğitimleri (Kış)

Talebe göre değerlendirilir

En fazla 12 kişi

308 - Çığ Eğitimi

3 gün

En fazla 12 kişi

401 - İskele Güvenliği Eğitimi

2 gün

En fazla 12 kişi

402 - İskele Kurulum ve Söküm Eğitimi

2 gün

En fazla 12 kişi

1 gün

En fazla 20 kişi

601 - Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 1)

6 gün

En fazla 8 kişi

602 - Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 2)

6 gün

En fazla 8 kişi

603 - Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 3)

6 gün

En fazla 8 kişi

1 gün

En fazla 20 kişi

901 - Temel İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

902 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

903 - Radyo Frekans Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

904 - Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

905 - Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

100 - Yüksekte Çalışma Eğitimleri *

200 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri *

300 - Kurtarma Eğitimleri *

400 - İskele Eğitimleri *

500 - Yangın Güvenliği Eğitimi *
500 - Yangın Güvenliği Eğitimi *
600 - Profesyonel İple Erişim Eğitimleri *

700 - Dağ Arama – Kurtarma Eğitimleri *
700 - Dağ Arama – Kurtarma Eğitimleri
800 - Endüstriyel Ergonomi Eğitimi
800 - Endüstriyel Ergonomi Eğitimi
900 - Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri *

A00 - ÖZEL İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE EĞİTİMLERİ *
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Yüksekte Çalışma
Eğitimleri

100- Yüksekte Çalışma Eğitimleri
Bu programın amacı, yükseklerde ve düşme riskinin olduğu alanlarda çalışacak kişilere, güvenli iş
yapabilme yöntemlerini ve araçlarını etkin şekilde kullanabilme becerisi kazandırmaktır. Bu kapsamda
yüksekte çalışma yapan kişilerin, çalışma alanlarına dair risk analizi yapabilme becerisi kazanarak iş
planı oluşturması sağlanır. Çalışacak kişilere koruyucu araçlara ilişkin bilgi verilirken bu araçlarla ilgili
donanımların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı ve depolanması öğretilir. Yükseğe güvenle ulaşan
katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışma becerisi kazanır. Bu
eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümden oluşur. Eğitimde yapılan teorik sınav ve uygulama
süreci sonunda başarılı olan kursiyere sertifikası verilir.
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
101 - Yüksekte Çalışma Eğitimi (Temel) Seviye 1

2 gün

En fazla 12 kişi

102 - Yüksekte Çalışma Eğitimi (İleri) Seviye 2

3 gün

En fazla 12 kişi

Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat
İskele çeşitleri
İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
İskelelerde emniyetli çalışma
Yükseklik kavramı
İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri
Düşmenin nedenleri, sonuçları
Askı travması
Düşmenin yerçekimiyle ilişkisi
Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
Risk değerlendirmesi yapma, çalışma planı oluşturma
Yüksekte çalışırken kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri
İple erişim sistemi
Düğümler (İSG ve iple erişimde kullanılan düğümler)
Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
Uygulama eğitimleri
Merdivenler
Yüksekte kurtarma ve tahliye eğitimi
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Rüzgâr Türbinlerinde
Kurtarma ve Tahliye
Eğitimleri

200 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri
Amaç
Eğitim programının amacı, rüzgâr türbinlerinde, yüksekte meydana gelebilecek iş kazaları ve acil
durumlar karşısında çalışan personelin en doğru şekilde hareket tarzı geliştirmesini sağlamak; nacelle
(kule üstündeki kafa kısmı), hub (kanatların bağlantı noktası), rotor blades (kanatlar) ve tower (kule)
içindeki merdivenlerde meydana gelecek kazalar karşısında kurtarma yöntemlerini göstermektir. Acil
tahliye ve kurtarma yöntemlerinin uygulamalı olarak tek tek her kursiyere gösterildiği bu programda,
acil durumlar karşısında türbin içinde bulunan kurtarma ve tahliye kitinin kullanılması, teknik ekipman
ve bu ekipmanın düzenli bakımı - depolanması hakkında bilgi verilmektedir. Teori ve uygulama olmak
üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika
verilir.
Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri
201 - Rüzgâr Türbinlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi *

3 gün

En fazla 12 kişi

202 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma

2 gün

En fazla 12 kişi

203 - Rüzgâr Türbinlerinde Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

3 gün

En fazla 12 kişi

204 - Rüzgâr Türbinlerinde Tahliye Tatbikatı

1 gün

En fazla 12 kişi

Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
Kurtarma personelinin özellikler
Kazaların nedenleri ve sonuçları
Kurtarma personelinin kazazedeye yaklaşım biçimi
Risk değerlendirmesi yapma ve çalışma planı oluşturma
Kazazedeyi taşıma teknikleri
Rüzgâr türbinlerindeki kurtarma ve tahliye sistemleri
Merdiven üzerinde kurtarma (lifeline)
Askı travması ve personele yaklaşım
Nacelle, hub, tower, rotor blades üzerinde kaza geçiren personelin kurtarılması
Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
Dar ve kapalı alanlarda kurtarma
Kişisel koruyucu donanımlar (KKD), özellikleri ve kullanımı
İple erişim sisteminde kaza geçiren personelin kurtarılması
Kurtarmada kullanılan teknik malzeme, özellikleri ve kullanımı
Acil durumlar karşısında türbin tahliye yöntemleri
Kurtarmada kullanılan düğümler
Uygulamalar
Kurtarma organizasyonu
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Rüzgâr Türbinlerinde
Yüksekte Güvenli
Çalışma Eğitimleri

201 - Rüzgâr Türbinlerinde Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri
Eğitim programının amacı, rüzgâr türbinlerinde, yüksekte ve riskli bölgelerde çalışma yapan personelin
olası risklere karşı eğitilmesini ve yüksekte emniyetli, güvenli çalışma yöntemlerinin öğretilmesidir. Bu
eğitimde rüzgâr türbininde oluşabilecek kazalar incelenmekte; nacelle (kule üstündeki kafa kısmı), hub
(kanatların bağlantı noktası), rotor blades (kanatlar) ve tower (kule) içindeki merdivenlerde meydana
gelebilecek güvensiz durumlar ve kazalar karşısında kurtarma yöntemleri öğretilmektedir. Ayrıca
yüksekte çalışma, kurtarma ve tahliye süreçlerinde kullanılan teknik ekipman, bu ekipmanın düzenli
bakımı - depolanması hakkında da bilgi verilmektedir. Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden
oluşan eğitimin sonunda her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.
Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat
İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri
İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
Askı travması
Yükseklik kavramı
Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
Düşmenin nedenleri, sonuçları
Yüksekte çalışırken kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri
Düşmenin yerçekimiyle ilişkisi
Düğümler
Risk değerlendirmesi yapma ve çalışma planı oluşturma
Nacelle, hub, tower, rotor blades üzerinde çalışma
İple erişim sistemi
Dar ve kapalı alanlarda çalışma
Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
Kurtarma ve tahliye yöntemleri
Merdivenler
Uygulamalar
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Kurtarma
Eğitimleri

300 - Kurtarma Eğitimleri
Bu programın hedefi, herhangi bir sebeple işyerinde, dağda, doğada, tünelde, kuyuda, mağarada,
kanyonda vb yerlerde düşen, yaralanan, kaybolan, zor durumda kalan çalışanların ve kişilerin, aramakurtarma yöntemleriyle güvenli bir şekilde kurtarılmasını öğretmektir. Personele bu eğitimde, doğru
bir kurtarma organizasyonunun nasıl yapılacağı, yetkin kurtarıcının ne gibi özelliklere sahip olması
gerektiği öğretilir. Başarılı kurtarma yapabilme becerisini kazandırmak ana hedeftir. Teori ve uygulama
olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara
sertifika verilir.
Kurtarma Eğitimleri
301 - Sektöre Özel Kurtarma Eğitimi (Temel Seviye) *

2 gün

En fazla 12 kişi

302 - Sektöre Özel Kurtarma Eğitimi (İleri Seviye)

2 gün

En fazla 12 kişi

303 - Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi (Temel Seviye)*

2 gün

En fazla 12 kişi

304 - Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi (İleri Seviye)

3 gün

En fazla 12 kişi

305 - Afet Arama Kurtarma Eğitimi

3 gün

En fazla 12 kişi

306 - Dağ Arama Kurtarma Eğitimleri (Yaz)

Talebe göre değerlendirilir.

En fazla 12 kişi

307 - Dağ Arama Kurtarma Eğitimleri (Kış)

Talebe göre değerlendirilir.

En fazla 12 kişi

3 gün

En fazla 12 kişi

308 - Çığ Eğitimi
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301 - Sektöre Özel Kurtarma Eğitimi
Eğitim boyunca yüksekte yapılan çalışmalar sırasında herhangi bir sebeple düşen, yaralanan ve askıda
kalan personelin doğru yöntemlerle emniyetli biçimde kurtarılması önemlidir. Bu eğitimde, personele
doğru kurtarma organizasyonunun nasıl yapılacağı, iyi kurtarma personelinin ne tür özelliklere sahip
olması gerektiğini göstermek ve başarılı kurtarma yapabilme becerisi kazandırmak ana hedefimizdir.
Yüksekten ve zor noktalardan insan kurtarma eğitimi alacak personelin daha önce yüksekte çalışma
eğitimi almış olması tavsiye edilir. Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda
her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.
Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kurtarmanın tanımı ve ilkeleri
Makaralar ve makara sistemleri kurma
Kazazedeye yaklaşma
Emniyet notlarının belirlenmesi ve kurulumu
Kurtarma yöntemleri
Kurtarmada kullanılan teknik malzemeler ve kullanımı
İp üzerinde kurtarma
KKD kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı
Sedyeyle kurtarma
Kurtarmada kullanılan ip düğümleri
Kapalı alanlarda kurtarma
Kurtarmada pozisyon alma
Tripot kullanımı ve tripotla kurtarma
Uygulama eğitimleri
Kazazede taşıma yöntemleri
Kurtarma tatbikatı (isteğe özel)

303 - Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi
Bu programın hedefi, kapalı alana girecek ve çalışma yapacak personele, güvenli çalışma yöntemleriyle
çalışabilme becerisi kazandırmak; bakım elemanlarının veya işletme arama kurtarma takımı üyelerinin
kapalı alan çalışması sırasında meydana gelebilecek acil durumda kapalı alanda çalışan hasta ya da
yaralıyı güvenli teknikler kullanarak kurtarabilir duruma getirmektir. Teori ve uygulama olmak üzere iki
bölümden oluşan eğitimin sonunda her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.
Kapalı Alanlarda Kurtarma Eğitimi - 2 gün - Maksimum 12 kişi
Kapalı Alanlarda Kurtarma Eğitimi (İleri Seviye) - 3 gün - Maksimum 12 kişi
Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlgili yasal mevzuat, yönetmelikler ve standartlar
İşçi ve işverenin yasalar sorumluluklar
Kapalı alan bilgisi
Kapalı alanlardaki tehlikeler
Kapalı alan çeşitleri
Kapalı alanlara giriş ve çalışma
Kapalı alanlar risk analizi
Kişisel koruyucu ekipman
Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
Kapalı alanlarda yapılan işlemler
Temel düğümler
Kapalı alanların havalandırılması
Gaz ölçüm kuralları
Yüksekte çalışma yöntemleri
Zehirli gaz çeşitleri
Kapalı alanlarda güvenlik
Dar ve kapalı alanlara ulaşım ve geri dönüş
Güvenlik işaretleri
Emniyet noktalarının belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
Çalışma izni sistemi
Acil durum ve müdahale
Kapalı alanlardan kurtarma
Kazazede taşıma yöntemleri
Kurtarmada kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri
Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması
Kişisel malzemelerin kontrolü, bakımı, depolanması
Temiz hava solunum cihazı kullanma ve bakımı
Uygun düğümlerin bağlanması, düzenlenmesi, ayarlanması ve sabitleme
Çalışılan malzemelerin sabitlenmesi
Tripot kurulumu ve kullanım yöntemleri
Yatay ve dikey yaşam hatlarıyla uygulama
Makara sistemleri
Lanyard kullanımı ve çeşitli uygulamalar
Hava hattı kurulması
Kurtarma (kendini - arkadaşını) - taşıma
Kapalı alanlardan kurtarma üçgeniyle kurtarma
Kapalı alanlardan sedyeyle kurtarma
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İskele Eğitimleri

400 - İskele Eğitimleri
Eğitimin amacı yapı ve sanayi sektöründe önemli kullanım alanına sahip iskelelerin kurulumu, sökümü
ve iskeleler üzerinde güvenli çalışma prensiplerini içermektedir. Ayrıca iskele denetiminden sorumlu
kişilerin de bu eğitimi alması gerekmektedir. Bu eğitimin ana hedefi, katılımcıları iskele elemanlarını
tanıma, standart iskeleleri ayırt edebilme, iskele kontrol kriterlerini bilme konusunda eğitmek; onlara
güvenli iskele kurma - sökme beceresi kazandırmaktır. Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden
oluşan eğitimin sonunda her iki dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.

İskele Eğitimleri
401 - İskele Güvenliği Eğitimi

2 gün

En fazla 12 kişi

402 - İskele Kurulum ve Söküm Eğitimi

2 gün

En fazla 12 kişi

Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temel bağlantılar ve ortak parçalar
Bağımsız iskele kurulumu
İskele parçalarının denetimi ve kullanıma hazırlanması
Sistem tipi iskeleler
İskele çeşitleri
Yük ve yük dağılımı
Merdiven ve girişler
Güvenlik farkındalığı
İskelenin dengesi
İskele denetimi ve etiketlenmesi
Denge için destekleme
Kişisel koruyucu ekipmanla güvenli çalışma
Denge için bağlama
Kaldırma ve taşıma kılavuzu
Destekleme bağlamaları
Güvenli kurulum ve sökme uygulaması
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Yangın Güvenliği
Eğitimleri

500 - Yangın Güvenliği Eğitimleri
Eğitimin amacı, katılımcıları yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirmek, yangını çıkmadan
engellemek veya yangına başlangıç evresinde müdahale edebilmek için gerekli olan ekipmanı
tanıyarak doğru ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere iki
bölümden oluşur. Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda her iki dalda
yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.
Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yangının tanımı ve kavramlar
İşyerlerinde kullanılan itfaiye malzemeleri
Yangın bileşenleri
Yangın yerindeki tehlikeler
Yangının safhaları
Yangın güvenlik önlemleri
Yangın türleri
Yangın güvenlik organizasyonları
Söndürme maddeleri, cihazları ve kullanma teknikleri
Kurtarma bilgisi
Söndürme yöntemleri
Yangınla mücadele kıyafetleri ve donanımı
Söndürme maddeleri ve kullanım özellikleri
Uygulama
Seyyar yangın söndürücüler
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Profesyonel İple
Erişim Eğitimleri

600 - Profesyonel İple Erişim Eğitimleri
Geleneksel yüksekte çalışma yöntemlerinin dışındaki iple erişim uygulamaları, alternatif bir çalışma
metodu sunar. İskeleler, mobil araçlar ve vinç gibi çeşitli çalışma yöntemleriyle çalışılması zor ve
imkânsız olan alanlara sorunsuz ve başarılı şekilde ulaşma imkânı verir. Profesyonel iple erişim
yöntemleriyle işlerinizde hem zamandan hem de diğer yöntemlerin getireceği yüksek maliyetlerden
tasarruf edebilirsiniz. Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda her iki
dalda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilir.
Uluslararası iple erişim sertifika programları belirli aralıklar ile kurumumuz tarafında açılmaktadır.
Profesyonel İple Erişim Eğitimleri
Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 1)

6 gün

En fazla 8 kişi

Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 2)

6 gün

En fazla 8 kişi

Profesyonel İple Erişim Eğitimi - (Seviye 3)

6 gün

En fazla 8 kişi

Eğitim programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temel bağlantılar ve ortak parçalar
Bağımsız iskele kurulumu
İskele parçalarının denetimi ve kullanıma hazırlanması
Sistem tipi iskeleler
İskele çeşitleri
Yük ve yük dağılımı
Merdiven ve girişler
Güvenlik farkındalığı
İskelenin dengesi
İskele denetimi ve etiketlenmesi
Denge için destekleme
Kişisel koruyucu ekipmanla güvenli çalışma
Denge için bağlama
Kaldırma ve taşıma kılavuzu
Destekleme bağlamaları
Güvenli kurulum ve sökme uygulaması
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Dağ Arama –
Kurtarma Eğitimleri

700 - Dağ Arama – Kurtarma Eğitimleri
Bu eğitim programı dağda, mağarada, kanyonda, çığda vb doğanın herhangi bir noktasında meydana
gelen kazalar ve olumsuz durumlar sonucunda yaşanan olaylar karşısında etkili şekilde müdahale
edebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimleri kamu ve özel sektöre olduğu gibi
sivil savunma birimlerine, afet arama – kurtarma ekiplerine, itfaiyelere, derneklere, vakıflara ve askeri
birimlere vermekteyiz.
Bu alanda eğitim veren eğitmenlerimiz, birçok dağ ve deprem arama – kurtarma operasyonlarında yer
almış, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun, arama – kurtarma, eğitim ve teknik kurullarında görev yapmış
milli sporcu ve antrenörler tarafından verilmektedir. Eğitmenlerimiz, çığ ve iple erişim konusunda
uluslararası sertifikasyona sahiptir.
Eğitim programı
(Talebe ve gruplara göre revize edilir.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dağcılığın tanımı
Arama ve kurtarma operasyonları
Dağcılık malzemelerinin tanıtımı, kullanımı
Arama ve kurtarma malzemeleri ve sistem bilgileri
Dağcılıkta kullanılan ip düğümleri
Afet ve kaza bilgisi
Tırmanış bilgisi
Sırtta ya da kucakta yaralı indirme ya da çıkarma
Serbest iniş - çıkış
Sedye taşıma, indirme, çıkarma, ipten ve sedye yapım metotları
İple iniş yöntemleri
Hava hatları ve gerdirme sistemleri
İp üzerinde tırmanış yöntemleri
Makara ve palanga sistemleriyle sedye indirme ve çıkarma
Dağda beslenme
Arazide arama metotları
Malzeme seçimi, yerleştirilmesi
İlkyardım ve kurtarma bilgisi
Tırmanış organizasyonu
Olumsuz hava şartlarında kurtarma ve meteoroloji bilgisi
Emniyet sistemleri
Çığ çeşitleri
İple iniş çeşitleri
Çığ bölgelerinde hareket tarzı
Düşme faktörü, ara emniyet noktası
Çığ testi
Lider tırmanış (kaya tırmanışı)
Çığda arama ve kurtarma
Yapay tırmanış
Arazide hayatta kalma ilkeleri
Düşme faktörü ve ara emniyet noktalarının önemi
Kendini kurtarma
Sırtta arkadaşını indirme
Dağ tehlikeleri ve dağ kazaları bilgileri
Arama kurtarma bilgi ve organizasyonları
Arama ve kurtarma işaret ve haberleşme bilgileri
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Genel İş Sağlığı ve
Güvenlik

900 - Genel İş Sağlığı ve Güvenlik
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik temel eğitimdir. İşyerinde güvenli çalışmaya yönelik hareket tarzları
hakkında bilgiler içerir. Çalışanların işyerinde devamlı karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar, riskler ve
bunlar karşısında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirici niteliktedir. İş sağlığı ve güvenliği ile
çevre koruma konularında farkındalık yaratmak, iş kazası olmadan, sağlıklı yaşam sürmek için alınması
gereken önlemler, uyulması gereken genel güvenlik kuralları bu eğitimin ana başlıklarıdır. Eğitimin
süresi sektördeki risk durumuna göre belirlenir. Mevzuatın tüm çalışanlara aldırılmasını zorunlu kıldığı
eğitim başlıklarının en temel olarak sağlandığı program budur. Eğitim sonunda yapılan teorik sınavda
başarılı olanlara sertifika verilir.
Genel İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimleri
901 Temel İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

902 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

903 Radyo Frekans Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

904 Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

905 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi

1 gün

En fazla 20 kişi

A00 - Özel İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Eğitimleri
İş alanına veya firma koşullarına göre özel hazırlanan her türlü İSGÇ eğitimleri
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DANIŞMANLIK

Danışmanlık
Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Risk değerlendirme (risk analizi)
• İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı
• İş sağlığı ve güvenliği gözetim ve denetim hizmetleri
• Acil durum danışmanlığı
• Yangın güvenliği danışmanlığı
• Yüksekte çalışma risk analizi ve çözüm danışmanlığı
• Doğa sporları organizasyon ve proje danışmanlığı

İple Erişim
̇

Türkiye’de yakın zamanda başlayıp hızla yaygınlaşarak tüm sektörlerde kullanım alanı bulan iple
erişim teknisyenliği (Professional Rope Access Technicians) diğer bir adıyla endüstriyel dağcılık
alanında hizmet veren en deneyimli markalardan biriyiz. Yüksek çalışma alanlarında montaj,
söküm, bakım ve denetleme işleriyle riskli bina, inşaat, köprü, endüstriyel sektör uygulamalarında
uluslararası akreditasyona (IRATA & SPRAT) sahip sertifikalı uzman personel ve ekipmanlarla
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda iş maliyeti açısından önemli avantajlar sunmaktayız. Profesyonel
iple erişim tekniklerimiz sayesinde klasik yöntemlerle çözmekte zorlandığınız işleri en güvenli,
en verimli ve en kısa zamanda çözüme kavuşturmaktayız.
Profesyonel İple Erişim Uygulamalarının Yapıldığı Alanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gökdelenler ve yüksek yapılar
Enerji nakil hatları
İnşaatlar, bina iç ve dış cephe çalışmaları
Fotoğrafçılık ve sinema sektörü
Köprüler ve viyadükler
Gemi inşa sanayi ve tersaneler
Karayolları, demiryolları
Alışveriş merkezleri
Petrol üretim tesisleri ve platformları
Reklam sektörü
Barajlar ve hidroelektrik santraller
Yüksekten kurtarma uygulamaları
Rüzgâr türbinleri
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Sanayi tesisleri, kuleler, bacalar
Telekomünikasyon sektörü

Profesyonel İple Erişim Hizmetlerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaj ve demontaj hizmetleri
Güvenlik ağı montajı
Çatı kaplama montaj, demontaj ve onarım işleri
Yatay ve dikey yaşam hattı montajı
Metal yapı ve çelik halat montaj işleri
Çadır, gölgelik, tente, branda montajı
Telekomünikasyon ve rüzgâr ölçüm kulesi montaj çalışmaları
İsg emniyet sistemleri kurulum çalışmaları
Sahne, ses ve ışık kurulum, söküm hizmetleri
Çelik yapılarda torklama çalışmaları ve kontrol
Sistem kurulumu ve süpervizörlük hizmeti
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Endüstriyel Dağcılık
Montaj ve demontaj hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenlik ağı montajı
Yatay ve dikey yaşam hattı montajı
Çadır, gölgelik, tente, branda montajı
İSG emniyet sistemleri kurulum çalışmaları
Çelik yapılarda torklama çalışmaları ve kontrol
Çatı kaplama montaj, demontaj ve onarım işleri
Metal yapı ve çelik halat montaj işleri
Telekomünikasyon ve rüzgâr ölçüm kulesi montaj çalışmaları
Sahne, ses ve ışık kurulum, söküm
Sistem kurulumu ve süpervizörlük

Rüzgâr Türbinleri Uygulamaları (Wind Energy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İple erişim hizmetleri
Kanat bakımı ve boyama
Gövde ve kanat denetimleri
Yüzey yıpranma, hasar kontrolleri ve raporlama
Nacelle temizliği ve bakımı
Yıldırım sonucu oluşan hasarların tamiri
Rüzgâr türbinleri iç ve dış temizliği
Cıvata ve bağlantı elemanları bakımı torklama
Epoksi boya uygulamaları
Kanat tamiri
Kablo çekimi ve yenileme
Merdiven bakımı ve temizliği
Montaj uygulamaları
Rüzgâr türbinlerinde yüksekte çalışma eğitimi
Rüzgâr türbinlerinde kurtarma ve tahliye eğitimi

Temizlik hizmetlerimiz
•
•
•
•
•
•

Cam yüzey temizliği
Bina, inşaat temizliği
Çelik konstrüksiyon temizleme - boyama
Alışveriş merkezleri, atrium temizliği
Fabrikalarda siloların ve kapalı alanların temizliği
Çalışanlara süpervizörlük hizmeti

Yamaç güvenliği ve örtüleme
•
•
•
•
•
•
•
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Çelik ağla yamaç örtüleme
Yamaçlardaki irili, ufaklı kayaların temizlenmesi
Kaya blokları sabitleme
Yamaçlardaki molozların temizlenmesi
Kaya tutucu bariyer uygulamaları (çelik ağ)
İple erişim hizmetleri
Sistem kurulumu ve süpervizörlük hizmeti

Adres: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 10 No: 1786 Okmeydanı Şişli – İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 (212) 210 4011 Faks: +90 (212) 210 40 12
E-posta: info@avrasyasafety.com egitim@avrasyasafety.com
avrasyasafety.com

