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SEYIR AKADEMI, T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLIK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HIZMETLERI
YÖNETMELIĞINDE BELIRTILEN NITELIKLERE SAHIP,
DENEYIMLI VE ALANINDA UZMAN, İŞYERI HEKIMI,
İŞ GÜVENLIĞI UZMANI VE SAĞLIK PERSONELI
KADROSU ILE ÇALIŞMA FAALIYETLERINI
SÜRDÜRMEKTEDIR.

Vizyon
Seyir Akademi, Sektördeki çalışmalarından
elde ettiği tecrübe ve deneyimle kendi faaliyet
alanlarında gelişme sağlayarak yerli özelliğini
korur; topyekûn mükemmellik felsefesi ile
müşterilerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının
memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler.

SEYIR AKADEMI, 2008 YILINDAN BERI İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLIĞI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMALAR YAPAN
BIR KADRO ILE 2013’TE KOCAELI’DEKI OSGB
ADRESINDE FAALIYETLERINE BAŞLADI VE 2017
YILINDA YURT DIŞINA AÇILIMLARINI YAPARAK
LONDRA VE DUBAI’DE OFISLERINI AÇTI.
SEYIR AKADEMI OLARAK ISO 31000 RISK YÖNETIMI,

Misyon

IECEx EĞITIMLERINI, MÜHENDISLIK HIZMETLERI VE

Seyir Akademi'nin ana hizmetleri, IECEx

İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI, SAĞLIK PERSONELI

Eğitimleri, ISO 31000 Eğitimleri, Danışmanlık,

DESTEĞI SAĞLAYARAK, RISK ANALIZLERI, ILK

Mühendislik ve OSGB faaliyetleriyle,

YARDIM EĞITIMLERI, IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

müşteri beklentileri doğrultusunda, dünya

EĞITIMLERI BAŞTA OLMAK ÜZERE 6331 SAYILI İŞ

çapında rekabet gücü olan hizmet üretmek ve

SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUNUNDA YER ALAN

pazarlamaktır.

YASAL GEREKLILIKLERININ UYGULANMASINDA

DANIŞMANLIKLARLA BIRLIKTE İŞYERI HEKIMLIĞI,

TÜM IŞYERLERINE HIZMET VERMEKTEYIZ.
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Güvenlik Raporu / Büyük Kaza Önleme
Politika Belgesi

Teknik Uzmanlarımız ile tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda
büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların
insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla,
yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması
gereken önlemleri belirliyoruz.
İlk olarak işletmecinin yasal olarak yapması gereken tüm
kimyasalları H (Sağlık), P (Fiziksel), E (Çevre), O (Diğer) kriterlerine
göre sınıflandırıyoruz. Kapsam dışı, alt seviyeli veya üst seviyeli
olup olmadığı konusunda destek oluyoruz.
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Güvenlik yönetim sistemi
▸ Organizasyon ve personel yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
▸ Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
▸ İşletim kontrolü yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
▸ Değişimin yönetimi yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
▸ Acil durumlar için planlama yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
▸ Performansın izlenmesi yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
▸ Denetleme ve inceleme yapısının değerlendirilmesi ve sistem kurulması
Büyük kaza senaryo dokümanı oluşturulması konusunda destek olunması
Büyük kaza senaryo dokümanı oluştururken tehlikeli madde tanımına uygun olarak tehlikeli maddelerin
belirlenmesi ve sınıflandırılması işleminden sonra, ulusal veya uluslararası standartlar kullanılarak çalışmalarımızı
yürütmekteyiz.
Büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri
İşletmeciye, büyük kazaya sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük endüstriyel
kazanın meydana gelme frekans değerini 1x10-⁴/yıl veya bundan daha küçük bir değere nasıl indirebileceği
konusunda destek olunması,
Büyük kaza önleme politika belgesi
Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi için büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve
güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak büyük kaza önleme politika belgesini hazırlama konusunda destek
olunması
Güvenlik raporu
Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi için güvenlik raporu ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak güvenlik
raporu hazırlama konusunda destek olunması,
Güvenlik raporunun, büyük kaza önleme politika belgesinin ve büyük kaza senaryo dokümanının güncellenmesi
konusunda sürecin sürekli takip edilmesi
Dâhili acil durum planı
Üst seviyeli kuruluşlar için dahili acil durum planı ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alınarak dahili acil
durum planı hazırlanması konusunda destek oluyoruz.
Dâhili acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi
İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde günceller, tatbik eder ve
acil hizmet birimlerinin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
Belge ve dokümanlarda güncelleme yapılması durumunda ve işletmecinin gerekli gördüğü hallerde dâhili acil durum
planının güncellenmesi konusunda destek olunması
Kamunun bilgilendirilmesi
Alt ve üst seviyeli kuruluşun işletmecisi kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/
veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirmesi ve gerektiğinde bu bilgileri güncelleme konusunda
destek olunması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetimleri
Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak üst seviyeli kuruluşlar için
2 takvim yılı içerisinde en az bir kez, alt seviyeli kuruluşlar için 4 takvim yılı içerisinde en az bir kez olacak şekilde
yapılacak olan denetimlere işletmeyi hazırlama konusunda danışmanlık yapılması
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Patlamadan Korunma Dokümanı

IECEx / ATEX Konusunda ISO/IEC 17024 standartlarına göre
Sertifikalı Uzmanlar tarafından Patlamadan Korunma Dokümanı
Hazırlaması konusunda hizmet vermekteyiz.

▸ İşletme yerleşim planları üzerinde patlayıcı ortam oluşabilecek olan yerlerin belirlenmesi
▸ Patlama riski oluşturabilecek gaz, buhar, sis ve toz tespitlerinin yapılması
▸ İşletme içerisindeki risk değerlendirme raporlarının incelenmesi
▸ Mevcut topraklama raporlarının incelenmesi
▸ Topraklama sisteminin uygunluk analizi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan makine bakım planları, kayıtları, çalışma talimatlarının incelenmesi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan makine ve ekipmanların bakım kriterlerinin incelenmesi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan mevcut havalandırma projelerinin incelenmesi
▸ Havalandırma projelerinin uygunluk analizi (Endüstriyel havalandırma)
▸ Havalandırma emiş hızlarının ölçülmesi ve ölçüm tekniklerinin standartlara göre doğrulanması
▸ Kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk analizi
▸ Sesli ve görsel alarm sistemlerinin analiz edilmesi
▸ Acil durum planlarının analiz edilmesi
▸ Statik elektrik de dâhil tüm tutuşturucu kaynakların ölçülerek analiz edilmesi
▸ Çalışma ortamı veya işletme proseslerinden kaynaklanabilecek olan patlayıcı atmosfer risklerinin
değerlendirilmesi
▸ Kişisel koruyucu donanımların uygunluk analizi
▸ Hesaplama sonuçları kullanılarak tüm sahada risk bölgelerinin belirlenmesi
▸ Yerleşim planı üzerinde TS EN 60079-10-1, TS EN 60079-10-2 ve ilgisine göre ulusal veya uluslararası
standartlar doğrultusunda tehlikeli bölgelerin çizilmesi
▸ ATEX patlaması oluşması durumunda tesisin ve yapıların ortam koşullarına göre uygunluğu
▸ PHAST programı kullanılarak gaz, sıvı, sis patlamalarının olası etkilerinin analiz edilmesi
▸ Patlayıcı ortam patlamalarının domino etkilerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
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Seyir Mükemmellik Denetimleri

IECEx Uzmanları, ATEX Uzmanları, Fonksiyonel Emniyet
Uzmanları, Güvenilirlik Uzmanları, Elektrik Mühendisleri, Makine
Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, İşyeri
Hekimleri, Sağlık Personeli, Patlama Modelleme ve Risk Bazlı
Denetim konularında saha tecrübesi olan, çalışma yapmış ekiplerle
Seyir Mükemmellik Denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Denetim Başlıkları
▸ Güvenlik raporlarının uygunluk denetimleri
▸ Büyük kaza önleme politika belgelerinin uygunluk denetimleri
▸ Patlamadan korunma dokümanlarının yasal şartlara uyum denetimleri
▸ İş sağlığı ve güvenliği sistemi olgunluk modeli denetimleri
▸ İşletme, tesis, proses ve makine sistemlerinin kesin kabul denetimleri
▸ İş sağlığı denetimleri ve sağlık sistemi entegrasyon çerçeve denetimleri
▸ İş ekipmanlarının bakım ve periyodik kontrollerinin uygunluk denetimleri
▸ Patlayıcı ortamlarda kullanılan makine ve ekipmanların uygunluk denetimleri
▸ Çevresel riskler ve etkileri denetimleri
▸ Yönetim sistemleri uyum denetimleri
▸ Yasal şartlara uyum denetimleri
▸ Yangın güvenliği denetimleri
▸ Makine emniyeti uygunluk denetimleri
▸ Elektriksel sistemlerin uygunluk denetimleri
▸ Mekanik, hidrolik, pnömatik sistemlerin uygunluk denetimleri
▸ Eğitim sistemleri ve insan kaynakları yasal uyum denetimleri
▸ Bakım politikası ve sistem uyum denetimleri
▸ Acil durum ve müdahale yeterlilik denetimleri
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Modellemeler

▸ Havalandırma tesisatı CFD modellemeleri ve hava akış haritaları
▸ Tehlikeli maddelerin kontrolsüz bir şekilde ortama salınması
durumundaki davranışları analiz edilerek sonuçların modellenmesi
▸ Güvenlik Raporu / Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi
kapsamında yapılan tüm çalışmaların modellenmesi
▸ Olası kazaların domino etkileri ve çevredeki diğer kuruluşlarda
dahil edilerek toplam etkinin modellenmesi
▸ Gaz detektörleri konumlandırılması konusunda modelleme
yapılması ve projelendirilmesi
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Mühendislik Hizmetleri

Elektrik Tesisatı
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere ve Proje şartlarına uygunluğa göre Periyodik Kontrol
gerçekleştirilmesi.
Ex Tesisatı ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri
TS EN 60079-14 ve TS EN 60079-17’ye göre Periyodik Kontroller gerçekleştirilmesi.
Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı)
TS EN 62305 Standardına ve projeye göre periyodik kontrol gerçekleştirilmesi.
Topraklama Tesisatı
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği esaslarına göre her noktanın ayrı ayrı ölçülerek raporlanması.
Enerji Analizleri
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Harmonik Analizlerle EN 50150 standartlarına uygun olarak, tüm
vakaları kayıt edilmesi, gözlemlenmesi, ölçülerdeki sınır değerlerin aşılması durumunda tesisatla ilgili detaylı
periyodik kontrol raporlarının sunulması.
Termal Kamera Kontrolleri
Mevcut termal kameralarla en iyi mühendislik tekniklerine göre elektrik tesisatı, tank ve borulamalarda, korozyon
veya malzeme yapılarına göre detaylı sıcaklık farklılıklarına göre sapmalar belirlenerek periyodik kontrol
raporlarının sunulması.
Yangın Algılama Sistemi Periyodik Kontrolleri
TS EN 54-14 standardına ve projeye göre periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
Akülerin Periyodik Kontrolleri
Akü Testi farklı sabit pillerin ve önemli yedek pil uygulamalarında kullanılan pil şarj ünitelerine yönelik bakımları,
sorun giderme ve performans testleri yapılarak gerçekleştirilmesi.
Risk Temelli Kontrol Yöntemleri (RBI)
TS EN 16991, API 580, API 581, DNV RP G101_RBI, DNVGL-RP-0002, EEMUA 154, EEMUA 159 normlarına göre
risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yapılması
Proje Departmanı
▸ Endüstriyel havalandırma projelerinin CFD modellemesi yapılarak 3D çizilmesi
▸ Yangın tesisatı projelerinin çizilmesi
▸ Drenaj sistemi projelerinin çizilmesi
▸ P&ID projeleri çizilmesi
▸ Patlama duvarları hesaplanması
▸ Raf sistemlerinin projelendirilmesi
▸ Yangın algılama tesisatı projelendirilmesi
▸ Ex ekipmanların seçimi ve montajı için tasarımların oluşturulması
▸ Yangın mühendisliğine uygun bina tasarımları
▸ Proje bazlı yangın koruma sistemleri analizi
▸ Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre uygunluk analizleri yapılması
▸ PHAST 3D ve MC yazılımıyla termal etki, patlama etkisi ve toksik etki analizleri
▸ Tesis tasarımında projelendirme ve anahtar teslimi işlerin yapılması
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Davranış Odaklı Güvenlik Programı

▸ Bilinçli Farkındalık
▸ İnsan Davranışının Arka Planı
▸ Davranış Nedir?
▸ Davranışın Kökenleri
▸ Davranışa Etki Eden Unsurlar
▸ İnançlar ve Değerlerin Davranışa Etkisi
▸ Zihin Programları
▸ Pozitif ve Negatif Düşünce Yapısı
▸ Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar
▸ Acı ve Hazzın Davranışa Etkisi
▸ Etkili İletişim ve Güvenli Davranış
▸ Güvenli Davranış Değişiminde Duygusal Zeka
▸ Olumlu Davranış Modelleri
▸ Görsel, İşitsel ve Kinestetik Algının Davranışa Etkisi
▸ Kararların Arka Planı
▸ Negatif Dil ve Pozitif Dilin Davranışa Etkisi, Kelimelerin Gücü, Hipnotik Dil
▸ Zihinsel Provanın Davranış Değişimine Etkisi
▸ Grup Psikolojisi ve Davranış
▸ Kırık Pencere Sendromu
▸ Etkili Yönetim ve Güvenli Davranış
▸ Çapalar-Akıllı Uyarıcılar
▸ Öğrenilmiş ve Öğretilmiş Çaresizlik
▸ Alışkanlıkların Gücü, Olumsuz Alışkanlıkların Değişimi
▸ Yeniden Çerçeveleme
▸ Zihin Programlama
▸ Rol Model ve Çevre İlişkisi
▸ Bulaşıcı Davranışlar
▸ Güvenli Davranış Değişiminde Stres Yönetimi ve Motivasyon
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Eğitimler
IECEx Eğitimleri

Seyir Akademi, IEC 60079 Standartlarına göre Patlayıcı
Ortamlarla ilgili tehlikeli bölgelerin tanımlanması, tanımlanan
bu alanlarda çalışma şartları ve güvenli çalışma yöntemlerinin
öğretilmesini sağlıyoruz.
Ex ekipmanların kurulumu, montajı, bakımı ve tamiri ile
modifikasyonlarını ex ekipmanın özelliğini bozmadan
yapabilmesini sağlamak için kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini
geliştiriyoruz.
Eğitimlerimiz, IECEx OD504’te sağlandığı gibi Yetkinlik kriterleriyle
uyumludur. IECEx kapsamında sertifikalı uzmanlarımız bu
eğitimleri vermektedir.
Uluslararası yetkinliğe sahip IECEx konusunda yetki almış
uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz.
Eğitim Süreleri
(Saat)

Ön eğitim
Gereklilikleri

Teorik
Eğitim

Uygulamalı
Eğitim

Tehlikeli bölge olarak sınıflandırılmış bir sahaya
girmek için temel bilgiler ve farkındalık

4

-

Evet

-

Ex 001

Patlayıcı ortamlarda temel koruma ilkelerini
uygulama

16

000

Evet

-

Ex 002

Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasını yapma

12

000

Evet

Evet

Ex 003

Patlama-korumalı (Ex) ekipman ve kablo
tesisatları montajı

8

000, 001

Evet

Evet

Ex 004

Patlayıcı ortamda ekipmanı koruma

4

000, 001

Evet

Evet

Ex 005

Patlama-korumalı (Ex) ekipmanın büyük bakım
ve tamiri

8

000, 001

Evet

Evet

Ex 006

Patlayıcı ortamlarla ilişkili veya elektrik
tesisatlarının test edilmesi

4

000, 001

Evet

Evet

Ex 007

Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli tesisatlarına
görsel ve yakından periyodik kontrolü

4

000, 001

Evet

Evet

Ex 008

Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli tesisatlarına
detaylı periyodik kontrolü

4

000, 001, 007

Evet

Evet

Ex 009

Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik
tesisatlarının projelendirilmesi

8

000, 001

Evet

Evet

Ex 010

Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik
tesisatlarının periyodik kontrol denetimi

4

000, 001, 002,
007, 008, 009

Evet

Evet

Üniteler

IECEx Eğitim Konuları

Ex 000
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Eğitimler
HAZOP Liderlik Eğitimi
(2 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, HAZOP standardı olan IEC 60882:2016’ya göre uygulama alanlarından başlayarak, sırasıyla proses
emniyetinde, elektrik devrelerinde, depolama işlerinde nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla
yapılan çalışmaları pekiştirmek.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcıların; HAZOP Ekibine liderlik yapma tekniklerini öğrenmiş olmaları, uygun sapma
parametresi belirleme ve kullanım teknikleriyle anlamlı sonuçlar elde edebilme yetenekleri geliştirilmiş olacaktır.
Programa Kimler Katılabilir
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri, Proses
Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri, Kimya/ Elektrik /
Makine Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar.
Eğitim İçeriği
▸ HAZOP Nedir? HAZOP (IEC 61882:2016) ve Proses Tehlike Analizleri (PHA)
▸ Tanımlar, Risk Değerlendirmeleri, HAZOP Uygulama Alanları
▸ P&ID (Borulama ve Enstrüman Diyagramları), Elektrik Devre Şemaları
▸ PHA ve HAZOP arasındaki benzerlikler,
▸ HAZOP çalışmaları ve iyileştirme ihtiyaçları,
▸ İlk proje, geriye dönük, yeniden doğrulama,
▸ Planlama ve Hazırlık
▸ Referans proses şartları
▸ Düğüm (Nod) Seçimi, Sapma Seçimi
▸ Nedenlerin Tespit Edilmesi
▸ Sonuçların Tespit Edilmesi
▸ Koruyucuların Tespit Edilmesi
▸ Öneriler
▸ HAZOP Çalışma Sayfaları
▸ HAZOP ve Proses Tehlike Analizine Giriş
▸ Proses Tehlike analizi parametreleri,
▸ Önceliklerin sıralaması ve öneriler
▸ Proses için etkili öneriler yazmak nasıl olmalı,
▸ SIL belirlenmesi HAZOP ve bağlantı (örneğin FTA, Lopa) çalışmaları
▸ Yakma bacaları, drenaj ve dağıtım sistemleri gibi karmaşık sistemler için HAZOP düğümleri oluşturma,
▸ Örnek senaryolar oluşturulması
▸ Katılımcılarla HAZOP çalışması yapılması, rapor yazma
▸ HAZOP çalışmaları ile varlık / mekanik bütünlük bağlantıları kurgulama,
▸ HAZOP çalışmaları ve bağlantıları ile diğer tekniklere geçiş yapılması,
▸ Ayrıca FMEA, ETA, FTA, LOPA gibi diğer tekniklerin devamında veya öncesinde de kullanım örnekleriyle pekiştirme
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Eğitimler
FMEA / FMECA Liderlik Eğitimi
(2 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi standartları olan SEA J1739:2009, FMEA IEC 60812:2018’e göre
uygulama alanlarından başlayarak, sırasıyla tasarım sırasında ve proses sırasındaki çalışmalarla RCM (Güvenilirlik
Merkezli Bakım) çalışmalarında nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla yapılan çalışmaları
pekiştirmek.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, Tasarım ve Proses sırasında oluşması muhtemel hataları değerlendireceği ve
azaltma işlemlerini irdeleyebileceği, seviyelerini nasıl belirleyeceklerini öğreneceklerdir. FMEA’lardan elde edilen
eylem planları ve ileride kullanılmak üzere FMEA verilerini yönetmek için yöntemler de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Programa Kimler Katılabilir?
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo
Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri,
Kimya / Elektrik / Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar.
Eğitim İçeriği
▸ Tasarım (DFMEA), proses (PFMEA) ve bakım (FMECA) teknikleri kullanım alanları
▸ FMEA tanımları
▸ Hata türü ve etkileri analizi yaklaşımı
▸ FMEA metodolojisi
▸ Fayda ve kazanımları
▸ Türleri (Tasarım ve Proses FMEA/FMECA)
▸ Uygulama alanları
▸ Tanımlar
▸ Şiddet, ihtimal ve farkedilebilirlik ilişkisi ve risk öncelik puanı
▸ Uygulama adımları
▸ Proses FMEA
▸ Kullanım alanları
▸ Tanımlar
▸ Şiddet, ihtimal ve farkedilebilirlik ilişkisi ve risk öncelik puanı
▸ Uygulama adımları
▸ Güncelleme
▸ FMEA kontrol planı ilişkisi
▸ FMEA düzeltici faaliyetler ilişkisi
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Eğitimler
Fonksiyonel Güvenlik Uzmanlık Eğitimi
(4 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılar, Fonksiyonel güvenlik yaşam döngüsü hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olarak, Proses Tehlike Analizi
(PHA), Sonuç Analizi, Koruma Katmanları Analizi (LOPA), Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL) Hedefi Belirleme,
Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonu (SRS) üretimi, arıza oranları, cihaz ve sistem güvenilirliği, SIF doğrulama,
SIF tasarımı ve işletme gereksinimlerini belirleyerek SIS sistemleri kurabileceklerdir.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, IEC 61508 Serisi ve IEC 61511:2016 Serisi Standartlara göre proses kontrol ve
emniyet sistemlerini kurabilme, sistem doğrulaması yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme
yetisine sahip olacaklardır.
Programa Kimler Katılabilir?
Proses Güvenliği Mühendisleri, Proses Kontrol Mühendisleri, Güvenilirlik Mühendisleri, Mühendisler / İşletme
Yöneticileri, Bakım Müdürleri, İş Güvenliği Uzmanları, Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri
Eğitim İçeriği
▸ Emniyetli Enstrüman Sistemleri (SIS)’a Giriş
▸ Güvenlik Yaşam Döngüsü
▸ Proses Tehlike Analizi (PHA),
▸ Sonuç Analizi,
▸ Koruma Katmanı Analizi (LOPA),
▸ Katlanılabilir Risk Seviyesi,
▸ SIL Analizi ve Hedef Seviye Seçimi,
▸ Güvenlik Gerekleri Spesifikasyonu (SRS),
▸ Emniyetli Enstrüman Sistemleri (SIS) arızası,
▸ Başarısızlık oranından SIL’a geçiş,
▸ Sistemde tekli cihazlar,
▸ Yedekli Mimari,
▸ SIF Kurma şartları,
▸ Güvenlik ömrü içinde SIF Tasarımı ve Doğrulama,
▸ SIF Detay Tasarımı,
▸ Operasyonlar ve kanıt testleri oluşturma kriterleri
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Eğitimler
Hata Ağacı Analizi Eğitimi
(1 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, Hata Ağacı Analizi (FTA) standardı olan IEC 61025’e göre uygulama alanlarından başlayarak,
sırasıyla tasarım sırasında ve proses sırasındaki çalışmalarla RCM (Güvenilirlik Merkezli Bakım) çalışmalarında nasıl
kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla yapılan çalışmaları pekiştirmek.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, olası hataların sistem ve tasarım üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek, (ve veya)
kapılarıyla devre ve sistem tasarımları üzerindeki olasılık hesaplamalarını yapabileceklerdir. Sırasında oluşması
muhtemel hataları değerlendireceği ve azaltma işlemlerini irdeleyebileceği, seviyelerini nasıl belirleyeceklerini
öğreneceklerdir. FMEA’lardan elde edilen eylem planları ve ileride kullanılmak üzere FMEA verilerini yönetmek için
yöntemler de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Programa Kimler Katılabilir?
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo
Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri,
Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar
Eğitim İçeriği
▸ Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis - FTA) IEC 61025-2008 metodolojisinin anlatılması
▸ Kapsam, İçeriği, Genel kapı tanımları
▸ Hataları ve Arızalar
▸ Hata Varlığı vs meydana gelmesi ile sistem arızası
▸ Pasif vs Aktif Bileşenler
▸ Bileşen Hata Kategorileri
FTA, diğer güvenilirlik analizlerinden bağımsız olarak veya diğer güvenilirlik analizleri ile birlikte yapılabilir.
Hedefler şunlardır:
▸ Tepe olaya neden olan nedenlerin veya kombinasyonların tanımlanması
▸ Belirli bir sistemde güvenilirliğini sağlayıp, sağlayamama gibi gereksinimlerin değerlendirilmesi
▸ Muhtemel sistem güvenilirliği iyileştirmelerini belirlemek için hangi sistemin onarılacağına ve zaman sistemin
başarısızlığa (güvensizlik) veya kullanılamama olasılığına en yüksek katkı sağlayacağı potansiyel arıza mod (ları)
veya faktör (ler) in belirlenmesi
▸ Sistem güvenilirliğini artırmak için çeşitli tasarım alternatiflerinin analizi ve karşılaştırılması
▸ Diğer analizlerde yapılan varsayımların (Markov ve FMEA gibi) geçerli olduğunun gösterilmesi
▸ Bir güvenlik sorununun ortaya çıkmasına neden olabilecek olası arıza modlarının tanımlanması, ilgili olasılık
olasılığının değerlendirilmesi ve hafifletme olasılığı
▸ Ortak olayların tanımlanması
▸ En üstteki etkinliğin gerçekleşmesine en olası olan bir etkinliği veya olay kombinasyonlarını belirleme
▸ Birincil olayın meydana gelmesinin, en üstteki olay olasılığına etkisinin değerlendirilmesi
▸ Olay olasılıklarının hesaplanması
▸ Kararlı bir durum varsayılabiliyorsa ve olası onarımlar birbirinden bağımsızsa (başarma yolu diyagramı /
güvenilirlik blok diyagramı ile aynı sınırlama), sistemin veya bileşenlerin bir hata ağacı tarafından temsil edilen
kullanılabilirlik ve başarısızlık oranlarının hesaplanması
▸ Arıza Mekanizması, Hata Türleri ve Başarısızlık Etkisi (Proses FMEA’sına aktarılması)
▸ Uygulama Kriterleri
▸ Örnek Uygulamaları

Genel Hizmet Kataloğu Türkiye | Seyir 15

Eğitimler
Patlayıcı Ortamlarda Makine Emniyeti Eğitimi
(4 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, patlayıcı ortamlarda tasarlanan makinelerin kullanımları için, güvenlik donanımlarını tasarlama
imkânı sağlamak amacıyla makinaların geliştirilmesi çalışmalarında, verilecek kararlarda tasarımcılara kapsamlı
bir risk değerlendirmesi konusunda bilgi sağlamak. Aynı zamanda makine emniyeti için mevcut tasarlanmış olan
makinelerin uygunluğu ve gözden geçirme süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını uluslararası
normlara göre yeterliliklerini değerlendirebilme yetisinin sağlanmasıdır.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, ISO 12100, IEC 60079 Standardına göre tehlikeleri belirleyebilme, riskleri analizi ve
değerlendirmesini yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaklardır.
Programa Kimler Katılabilir
İşverenler, İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri
Hekimleri, Kimya / Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri.
Emniyet Sistemlerine Giriş,
Güvenlik Esasları,
Makine güvenliği için tasarım şartları,
Makine emniyetinde yasal mevzuata giriş,
Güvenlik Yönetim Sistemlerine Giriş,
Makine Güvenlik Mevzuatı ve Standartları
(ISO 12100, TS EN 15198, TS EN 15233, ISO 13849, IEC 60204 ve TS 3840),
Mekanik ve iş ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve bakımı ile ilgili EU (Direktifleri),
Makinelerin piyasaya arzı, makine satışı ve makinelerin faaliyete geçirilmesi için uygunluk gereklilikleri ve
prosedürleri,
Makine ile ilgili ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasal ajanlar dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
hususlar.
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A Tipi ISO 12100 Standardına Göre Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirme tamamlanması için adım adım prosedür oluşturulması,
Diğer ilgili makine standartlarının uygulanması ve kullanılması,
Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi süreçleri,
Risk değerlendirme tamamlandıktan sonra risk azaltma tasarımları ve uygulamaları,
Örneklerle risk değerlendirmesi için pratik uygulama çalışması.
Mekanik Muhafaza
Makine koruma ile ilgili uluslararası standart gerekleri (TS 3840),
Koruma tanımları, türleri ve uygulama örnekleri (TS 3840),
ISO 13857’ye göre güvenlik mesafelerinin analizi.
Emniyet Bileşenleri ve Teknolojileri
Güvenlik bileşenleri, gereksinimler ve uygulama ile ilgili genel bilgiler,
Özellikler ve kullanım, avantajlar ve dezavantajlar,
Örneğin. Birbirine kenetleyen cihazlar, ışık perdeleri, iki elle kumanda,
Koruyucu önlemler; Acil durum durdurma cihazları gereksinimleri,
Emniyetle ilgili kontrol sistemi uygulamaları.
Elektriksel Güvenlik
Uluslararası standart IEC 60204-1’in ayrıntılı incelemesi: Makinelerin elektrikli ekipmanı,
Elektrik tasarımı hususları - gelen arızadan, doğrulamaya kadar,
Elektrikle çalışan makinelerin güvenli kullanımı ve bakımı.
Patlayıcı Ortamlarda Fonksiyonel Emniyeti
TS EN 15233 standart gerekliliklerinin detaylı incelenmesi,
Fonksiyonel Emniyet kontrol sistemleri özellikleri, tasarımı ve geçerliliği,
Güvenlik fonksiyonlarıyla ilgili performans seviyelerinin (PL) ve SIL seviyelerinin belirlenmesi,
Mimarlık seçimi ve kategori gerçekleşmesinin pratik örnekleri,
Yazılım yaşam döngüsü gereksinimleri ve uygulaması,
Doğrulama ve Doğrulama teknikleri,
Çalışılan PL ve SIL doğrulamaları örnekleri.
Basınçlı Akışkan Sistemlerinin Fonksiyonel Emniyeti
ISO 4413 (Hidrolik) ve ISO 4414 (Pnömatik) standartlarına göre gerekenler,
Hidrolik ve pnömatik sistemleri güvenli bir şekilde uygulamak için gerekli tedbirler,
Hidrolik ve pnömatik bileşenler için dikkat edilecek hususlar,
ISO 13849-1’e uygun sıvı kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçalarının tasarımı,
Hidrolik ve pnömatik emniyet sisteminin çalışma örnekleri.
C Tipi Emniyet Standartları
Emniyet standartlarına göre makine üzerinde inceleme ve değerlendirme,
TS EN 15198 Standardına göre Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi yapma,
TS EN 60079-13'e göre odanın güvenlik şartlarını değerlendirebilme,
Dolum makinesi üzerinde uygulama,
Boya kabini üzerinde uygulama,
Etüv fırını üzerinde uygulama,
Uygulama örnekleri.
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Eğitimler
Olay Ağacı Analizi Eğitimi
(1 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, Olay Ağacı Analizi (ETA) standardı olan IEC 62502’ye göre uygulama alanlarından başlayarak,
sırasıyla tasarım sırasında ve proses sırasındaki çalışmalarla istenmeyen olayların sonuçlarını görebilme ve
değerlendirebilme konusunda bilgi sağlamak. Bu aracı çalışmalarında nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek
uygulamalarla yapılan çalışmaları pekiştirmek.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, istenmeyen olayların etkilerini değerlendirebilecek ve olasılık hesaplamaları
yapabilecekler.
Programa Kimler Katılabilir?
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo
Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler,
İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri
Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar
Eğitim İçeriği
▸ Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) IEC-62502 metodolojisinin anlatılması
▸ Kapsam, İçeriği, Uygulama Kriterleri ve Diğer tekniklerle entegre edilmesi
▸ Örnek Uygulamaların yapılması
▸ Senaryolarının Kök Neden ve Sonuç Analizi Teknikleri Modülü içinde kullanılması
▸ Terimler, Semboller ve Tanımlar
▸ Olay ağacı açıklaması ve yapısı
▸ Diğer güvenilirlik analiz teknikleriyle kombinasyonlar
▸ Gelişme ve değerlendirme
▸ Gerekli sistem bilgileri
▸ Hata ağacı grafiksel anlatımı ve yapısı
▸ Olay ağacının gelişimi ve değerlendirilmesi
▸ Olay ağacı yapımı
▸ Olay ağacı analizinde başarısızlık oranı hesaplama
▸ Olay ağacında tanımlama ve etiketleme
▸ Paralel, aktif yedeklemenin olay ağacı gösterimi
▸ Farklı kapı tiplerini gösteren olay ağacı örnekleri oluşturma
▸ Sistem veya ilgi konusu etkinliğin tanımı
▸ İlgili başlatıcı olayların tanımlanması
▸ Etki azaltma faktörlerinin ve fiziksel fenomenlerinin tanımlanması
▸ Başlatma olayının ilerlemesini etkileyebilecek çeşitli azaltma faktörlerinin belirlenmesi
▸ Dizilerin ve sonuçların tanımı ve miktarlarının tespiti
▸ Sonuçların analizi
▸ Olay ağacı sonuçlarının kullanımı
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Eğitimler
Papyon (Bow-Tie) Analizi Eğitimi
(1 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, Papyon (Bow-tie) analizi, nedenlerden sonuçlara kadar bir riskin yollarının tanımlanması ve analiz
edilmesi için yöntemin gerekliliklerinin aktarılmasıdır. Bir olayın (papyonun düğümü ile gösterilen) nedenlerini analiz
eden hata ağacı ile sonuçları analiz eden olay ağacının birleşimi olarak düşünülebilir. Papyon analizi; nedenler tehlike
ve tehlikeden riske dönüşme ve riskin sonuçları arasındaki bariyerlere odaklanarak sistemin etkinliğini değerlendirir.
Papyon diyagramlarıyla LOPA katmanlarına geçişin nasıl yapılması gerektiğinin anlatılmasıdır.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, tehlikelerin istenmeyen olaylarla birleşerek riske dönüşme ve sonuca olan etkilerini
azaltma için koruma mekanizmalarını tanımlayabilecek, Koruma Katmanları (LOPA) etkileri değerlendirebilecek ve
hesaplamaları yapabileceklerdir.
Programa Kimler Katılabilir?
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri,
Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri, Kimya/
Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar.
Eğitim İçeriği
▸ Belirli bir riskin, bir papyon (merkez düğümü) olarak temsil ve analiz edilmek üzere tanımlanması
▸ Olayların nedenleri, tehlike kaynakları (veya güvenlik kapsamındaki riskler) göz önünde bulundurularak listelenmesi
▸ Tehlike kaynağının kritik olaya yol açan mekanizmaların belirlenmesi
▸ Papyonun sol tarafını oluşturmak için her bir neden ve olay arasına bir ilişki kurulması
▸ Artmasına yol açacak faktörler (eskalasyon faktörleri) belirleme ve diyagrama dahil edilmesi
Bu yaklaşım; kurulan ilişkilerin olayın oluşumunu harekete geçiren “kontrolleri” yansıtması durumunda, olumlu
sonuçlar için kullanılabilir.
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Eğitimler
Koruma Katmanları (LOPA) Analizi Eğitimi
(1 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, LOPA analizi, nedenlerden sonuçlara kadar bir riskin yollarının tanımlanması ve analiz edilmesi için
yöntemin gerekliliklerinin aktarılmasıdır.
Program Çıktısı
Program sonunda, katılımcılar, tehlikelerin istenmeyen olaylarla birleşerek riske dönüşme ve sonuca olan etkilerini
azaltma için koruma mekanizmalarını tanımlayabilecek, Koruma Katmanları (LOPA) etkileri değerlendirebilecek ve
hesaplamaları yapabileceklerdir.
Programa Kimler Katılabilir?
İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo
Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri,
Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri, Diğer Alanlarda Çalışanlar.
Eğitim İçeriği
▸ Koruma Katmanları Analizine giriş
▸ IEC 61511 ve CCPS’te tanımlanan metotların anlatılması
▸ Koruma katmanlarının tanıtılması
▸ On adet koruma katmanının irdelenmesi
▸ Koruma katmanlarının birleştirerek papyon diyagramı oluşturulması
▸ Geçmişte yaşanmış üç adet kazanın incelenmesi
▸ Bir neden- bir sonuç ile bir senaryo oluşturulması
▸ Koruma katmanları analiziyle olasılık hesapları yapılması
▸ Katılımcıların örnek senaryolar üzerinden uygulama yapması
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Soğutma suyunun
olmaması

0,1

0,1

2. No'lu
Hat

Boru hattı
kırılması
nedeniyle yangın

S

Buhar kontrol
devresi hatası

0,1

0,1

Ref. NO

8

9

10

11

IPL
Ek azaltma
önlemleri
(Dayk, PRV vb.)

Ara olayın
meydana gelme
ihtimali (1/yıl)

SIF Bütünlük
seviyesi

Hafifletilmiş olay
olma ihtimali
(1/yıl)

Sonuç ve
Değerlendirme

F.7
F.13.8

F.7
F.13.9

F.9
F.13.10

F.10
F.13.10

F.11
F.13.11

0,1

0,1

PRV
0,01

10^-7

10^-2

10^-9

Yüksek basınç
borunun
yırtılmasına
neden olur

0,1

0,1

PRV
0,01

10^-6

10^-2

10^-8

Yüksek basınç
borunun
yırtılmasına
neden olur

KORUMA KATMANLARI

Şekil F.1 Koruma Katmanları Analizi Raporu (IEC 61511-3:2016)
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Eğitimler
HAZMAT Eğitimi
(1 Gün)

Eğitimin Amacı
Tehlikeli maddelerin kullanıldığı proseslerde tehlikeli maddelerin sızıntısı, dökülmesi, yayılması durumlarında insana,
işletmeye, çevreye zarar verilmesini önlemek için gerekli müdahale yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Eğitim Çıktısı
▸ Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
▸ Tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu proseslerdeki kazaların etkilerinin minimuma indirilmesi
▸ Kazalara müdahale ekibinin müdahale esnasında kendi güvenliklerinin sağlanması
Eğitime Kimler Katılmalı?
Tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu taşıma, yükleme, boşaltma, elleçleme gibi süreçlerde bulunan bütün
çalışanlar, acil durum ekip üyeleri ve koordinatörleri
Eğitim İçeriği
▸ Tehlikeli kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
▸ Tehlikeli maddelerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
▸ Acil müdahale teknikleri
▸ Kişisel koruyucu donanım ve ekipmanların kullanılması
▸ Kaza yönetimi içerisindeki görev ve sorumlulukların tanımlanması
▸ Kaza yönetim sistemi
▸ Müdahale yöntemleri ve tekniklerinin uygulanması
▸ Müdahale esnasında kullanılacak ekipman ve kişisel koruyucu donanımlar ile teorik ve pratik uygulamaların
yapılması
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Eğitimler
ISO 31000 Risk Yönetimi- Farkındalık Eğitimi
(1 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, ISO 31000 şemsiyesi altında yer alan tanımlar ile diğer yönetim standartlarının ilgili risk
yöntemlerinin gerekliliklerinin aktarılması ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
Program Çıktısı
Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Risk Yönetimi farkındalığı, prensip
ve gerekleri doğrultusunda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 vb. yönetim sistemlerinde tanımlanan risk
yönetimini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için kapsamlı, uygulamaya dönük bilgi sahibi olacak,
beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir.
Programa Kimler Katılabilir?
Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara
göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst düzey yöneticileri, direktörler, kuruluş stratejisini belirleyenler,
risk profesyonelleri, proses sahipleri, İSG Müdürleri, Kalite Müdürleri, Finans Direktörleri, İK Direktörleri, Üretim
Müdürleri, Fabrika Müdürleri ve Yönetim Sistemi Müdürleri ve yöneticileri için uygundur.
Eğitim İçeriği
▸ Değişen dinamikler, belirsizlikler ve sürdürülebilirlik
▸ Yönetim sistemi olgusundaki değişiklikler,
▸ Hedeflerle yönetim felsefesi
▸ Risk yönetimi olgusu
▸ Risk yönetiminin önemi
▸ Riske kavramsal bakış
▸ Risk yönetim felsefe ve yaklaşımları
▸ Risk yönetim ilkeleri
▸ Risk yönetim çerçevesi
▸ Risk yönetim organizasyonu, rol ve sorumluluklar
▸ Risk yönetim politika ve stratejileri
▸ Risk yönetim sistemi kurma
▸ Risk yönetim süreçleri
▸ İletişim ve danışma
▸ Risk belirleme ve tanımlama
▸ Risk analizi
▸ Risk değerleme
▸ Kalitatif ve kantitatif risk değerlendirme teknikleri
▸ Risk tanımlama ve raporlama
▸ Risk izleme ve değerlendirme
▸ Risk yönetiminde ileri yaklaşımlar
▸ Uygulama örnekleri
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Eğitimler
ISO 31000 Profesyonel Risk Yöneticisi Eğitimi
(2 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, ISO 31000 şemsiyesi altında yer alan tanımlar ile diğer yönetim standartlarının olan ilgili risk yöntemi
gerekliliklerinin aktarılması ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
Programa Kimler Katılabilir?
Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara
göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst düzey yöneticileri, direktörler, kuruluş stratejisini belirleyenler,
risk profesyonelleri, proses sahipleri, İSG Müdürleri, Kalite Müdürleri, Finans Direktörleri, İK Direktörleri, Üretim
Müdürleri, Fabrika Müdürleri ve Yönetim Sistemi Müdürleri ve yöneticileri için uygundur.
Program Çıktısı
▸ ISO 31000’e uygun kelime haznesi, prensipler, çerçeve ve risk yönetimi sürecini kavrayabilme.
▸ ISO 31000’in 40’dan fazla ülkenin kabul ettiği uluslararası kabul gören bir standart olarak faydalarını anlama.
▸ Farklı geçmişe ve risk yönetim deneyimine sahip insanlarla ISO 31000 hakkında etkili iletişim kurma yeterliliğini
kazanma.
Eğitim İçerikleri
▸ Risk yönetimi kavramlarına giriş
▸ ISO 31000 tarafından tanımlanan risk yönetimi sözlüğünü anlama
▸ Bir organizasyon için risk yönetiminin faydalarının anlaşılması
▸ ISO 31000 risk yönetimi ilkelerini ve risk yönetimi çerçevesini ve sürecini nasıl etkilediğini anlamak
▸ Risk yönetimi çerçevesi ve süreci
▸ Risk yönetimi çerçevesini yüksek düzeyde anlama
▸ Risk yönetim sürecinin ayrıntılı sunumu
▸ Risk tanımlama, risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk iyileştirme
▸ ISO 31010’da önerilen birçok risk değerlendirme tekniğinin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylı bilgi
▸ İletişim ve danışma
▸ İzleme ve inceleme
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Eğitimler
ISO 31000 Baş Denetçi Eğitimi
(2 Gün)

Programın Amacı
Katılımcılara, ISO 31000 şemsiyesi altında yer alan tanımlar ile diğer yönetim standartlarının ilgili risk
yöntemlerinin gerekliliklerinin aktarılması ve farkındalık yaratılması ile başlayan süreçten sonra denetim şartları ve
kriterlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Programa Kimler Katılabilir?
Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara
göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst düzey yöneticileri, direktörler, kuruluş stratejisini belirleyenler,
risk profesyonelleri, proses sahipleri, İSG Müdürleri, Kalite Müdürleri, Finans Direktörleri, İK Direktörleri, Üretim
Müdürleri, Fabrika Müdürleri ve Yönetim Sistemi Müdürleri ve yöneticileri için uygundur.
Program Çıktısı
ISO 31000’e uygun kelime haznesi, prensipler, çerçeve ve risk yönetimi süreçlerine ilişkin denetimler yapabilme,
G31000 olgunluk modellini ve hesaplama kriterlerini değerlendirebilme yetisi kazanılmaktadır.
Eğitim İçerikleri
▸ Risk Yönetimi Olgunluk Modeli (RYOM)
▸ RYOM yapısı ve uygulaması
▸ Belirsizliğe işaret eden unsurların tanımlanması
▸ Risk yönetimi sistematiği, yapılandırılması ve zamanlaması
▸ Risk yönetimi insan ve kültürel faktörlerin risk yönetiminde dikkate alınması
▸ Risk yönetimi şeffaflığı ve kapsayıcılığı
▸ Risk yönetimi dinamikleri ve değişime olan duyarlılığı
▸ Risk yönetimi, organizasyonun sürekli iyileştirilmesini kolaylaştırması
▸ Risk Yönetimi Olgunluk Modeline dayalı yol haritaları geliştirme
▸ Toplam risk olgunluk seviyesinin hesaplanması
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Yangın Risk Analizi

Uluslararası standartlara göre yanıcı maddelerin yanma hızlarına
ve yangın güvenliğine ilişkin, yangın mühendislik tasarım
şartlarını ve tutuşturucu kaynaklarla aktif hale gelme ihtimalleri
dikkate alınarak yangın güvenliği risk analizi ve değerlendirmesi
çalışmaları yapılmaktadır.

Yangın Risk Analizi sırasında ulusal ve uluslararası standartlara göre inceleme adımları;
▸ Yangınla mücadelede proaktif sistemlerin yeterliliği
▸ Yangınla mücadelede reaktif sistemlerin etkinliği
▸ Acil durum güzergâhları ve çıkışlarının yeterliliği
▸ Yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulum şartları uygunluğu
▸ Yangın söndürme ekipmanlarının uygunluğu ve yeterliliği
▸ Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması veya güvenli bir şekilde depolanması
▸ Acil durum yangın tahliye planları
▸ Özel politika gerektiren gruptaki insanların ihtiyaçları, örneğin yaşlılar, küçük çocuklar veya engelliler
▸ Tesislerdeki çalışanlara ve diğer kişilere bilgi sağlanması
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Politikamız

Değerlerimiz

Seyir Akademi, tüm çalışanlarının ortak
katılım ve çabalarıyla katma değer
yaratmak üzere hizmet sunduğu iş
ortaklarının memnuniyetini sağlamak
amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi
politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiş
ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt
eder;

Seyir Akademi, her zaman değer odaklı
bir şirket olmuştur. Değerlerimizin
büyük kısmı, kurucularımızın yıllardır
elde ettiği bilgi; birçok değerimiz de
yıllar içinde değişmiş veya ortaya
çıkmıştır. Şirketimizi yönetme şeklimizi
yansıtan değerlerimiz; paydaşlarımız,
çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle
iletişimde kullandığımız mesleki etik
kurallarımızdır.

Operasyonel Mükemmellik
Seyir Akademi, her müşterisi için
değer yaratmak ve müşterilerinin
beklentilerinin ötesinde kaliteli
hizmetler sunmak amacı ile “Müşteri
Memnuniyetini” en üst seviyede tutmayı
kendisine hedef edinmiştir. Müşteri
odaklı çalışma prensibi paralelinde;
müşteri şikâyetlerini, çözüme
kavuşturmak üzere etkili ve verimli bir
şekilde ele alarak iş planlamaktadır.
İnsana Yatırım
Seyir Akademi, en önemli değerinin
insan kaynağı olduğunun bilincindedir.
Yüksek yetkinliklerde çalışanları
istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli
yatırım yaparak çalışan kalitesini en üst
seviyede tutar.
Sürekli Gelişim
Seyir Akademi, stratejik hedefleri
doğrultusunda çalışanlarına, teknolojiye,
çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine ve
iş süreçlerine yaptığı yatırımlar ve
düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi
mümkün kılar. Sürekli gelişim için yeni
projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri
şikâyetlerini süreç gelişimine yardımcı
bir araç olarak kullanır. Yeni iş alanları
ve gelişimleri takip etmek için ulusal ve
uluslararası konferans/kongrelere katılım
sağlayarak yeni iş geliştirme fırsatlarını
değerlendirir.
Kurumsal İş İlkelerine Bağlılık
Seyir Akademi, faaliyetlerini uluslararası
ölçekte kabul görmüş Kurumsal İş
İlkelerine uygun şekilde yürütür.
Tüm hizmetlerini ve faaliyetlerini,
organizasyon yapısı, mali durumu
ve performansı ile ilgili olarak
hissedarlarına zamanında ve şeffaf
bilgiler sunar.
Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bilinci
Seyir Akademi, faaliyet alanı içerisinde
çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara,
toplumun değer yargılarına ve
kurallarına uyar, kirliliğin önlenmesi,
atıkların gerekliliklere uygun yönetimi,
geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki
ile çevrenin korunmasına özen gösterir
ve içinde yaşadığımız dünyanın geleceği
için sorumluluk taşır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci
Seyir Akademi, faaliyet alanları ile ilgili
mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
tüm yasa, yönetmelik ve mevzuatlara
uyar; yaralanma ve sağlık bozulmalarını
önlenmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği
risklerini güvence altına alarak daha
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturur.

1. Müşterilerimiz ve Çeşitlilik
Müşterilerimizin değerlerini güvenlik
kılmak için değer yaratma, beklentilerine
kalite ve istikrarla karşılık vermek
ilk önceliğimizdir. Hizmetlerimize
sahip çıkmak ve hizmet sonrasında
da müşterilerimizin yanında olmak
görevimizdir. Çeşitliliğin getirdiği
zenginliğin değerini biliyor ve
başarımızın kaynağı olarak görüyoruz.
2. Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Şirketimizin faydası doğrultusunda
sorumlu bir şekilde hareket ediyor
ve yaptıklarımızın insana ve çevreye
olan etkilerini de göz önünde
bulunduruyoruz.
3. Girişimci ve Kararlılık
Değişken dünya dinamiklerinde riskleri
ve fırsatları ele alarak hareket ediyor,
girişimci sorumlulukları alıyor ve
hedeflerimizin peşinden kararlılıkla
gidiyoruz.
4. Açıklık ve Güven
Kara almanın önemli bölümlerinde şirket
konularının iletişimini zamanında ve
açıklıkla yapıyoruz. Böylece güvene dayalı
bir işbirliğinin temelini oluşturuyoruz.
5. Adil Davranış
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla adil
bir şekilde çalışıyor ve bu adil yaklaşımı
kurumsal başarımızın temel taşı olarak
görüyoruz.
6. Güvenilirlik ve Yasalara Uyum
Sadece yerine getirebileceğimiz sözler
veriyor ve vaat ettiklerimizi görevimiz
olarak görüyoruz. Tüm iş ilişkilerimizde
yasalara uygun hareket ediyoruz.
7. Gelecek ve Sonuç Odaklılık
Eylemlerimiz ve hizmetlerimi sonuç
odaklıdır. Bu geleceğimizi güvence
altına almamızı sağlıyor. Ayrıca
şirketin hedefleri için sağlam bir temel
oluşturuyor.

Sosyal
Sorumluluk
Seyir Akademi, kurumsal
sorumluluğunun bilincinde bir şirket
olarak, her faaliyetinde ülkemizin
kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin
korunması ve desteklenmesi konularında
aktif görev almakta, geleceğe yatırım
yapmaktadır.
Seyir Akademi, çalışanları, hizmet verdiği
kurumları ve tedarikçileri arasında sosyal
sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak,
toplumsal sorunlara karşı daha
katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve
yerel gelişimi destekleyerek yaşam
standardını yükseltecek projelerin
hayata geçirilmesini amaçlayan “Bilinçli
Toplum” Projesi’ni desteklemektedir.
Bugüne kadar Teknik Eğitimler, Bıçır
Yaşam Güvenliği, Sağlık ve Hijyen
konularında projelerde aktif görev
almıştır.
Eğitim konusunda da proaktif çalışmalar
sergileyen Seyir Akademi, üniversite
sanayii işbirlikleri konularında görev
almakta, özellikle sürekli eğitim
merkezlerinde verilen teknik eğitimleri,
panel, kongre ve sempozyumlarda
üniversitelere destek sağlamaktadır.
Seyir Akademi, sosyal sorumluluk
çalışmaları kapsamında ayrıca
çevre bilincini artırmayı, çevresel
sorumluluklarını yerine getirmeyi bir
görev kabul etmektedir. Çevrenin ve
doğal kaynakların etkin kullanımını
esas alan sistemler oluşturmakta ve bu
sistemlerin sürekliliğini sağlamaktadır.
İçinde bulunduğu çevrenin korunması
ve iyileştirilmesi konularında Seyir
Akademi, çalışanları ile birlikte çevresel
risk değerlendirmeleri yaparak tespitleri
konusunda eğitimler düzenlemektedir.
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