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KİMLER KATILMALI

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

Eğitim Süresi : 2 gün 

EĞİTİMİN AMACI

Risk değerlendirme 
sürecine katılacak Metalurji 
Sektörü  yöneticilerine 
iş kazası ve meslek 
hastalığı tehlikelerinden 
kaynaklanabilecek riskleri 
değerlendirebilecek bilgi ve 
becerilerin kazandırılmasıdır.

ÖĞRENİM HEDEFİ

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

• Risk değerlendirmenin yasal dayanaklarını 
sıralayabilecekler,

• Tehlike ve risk kavramını ayırt edebilecekler,

• Yürütülen işlerin barındırdığı tehlikeleri 
belirleyebilecekler, 

• Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıklarını ve 
doğabilecek sonuçların şiddet derecesini 
etkileyen faktörleri tanımlayabilecekler,

• Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıkları ile şiddetini 
değerlendirip derecelendirebilecekler,

• Önem derecesine göre riskleri 
önceliklendirebilecekler,

• Risk kontrol hiyerarşisini kavrayacaklar, 

• Mevcut kontrollerin etkinliğini 
değerlendirebilecekler,

• Belirlenen risklerin azaltılması amacıyla alana 
uygun kontrol tasarımlarını yapabilecekler,

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

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



EĞİTİMCİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Eğitmen: Dr. Ali Rıza TİRYAKİ

1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
Senirkent Merkez Sağlık Ocağı ve Bolu Verem Savaş Dispanseri Tabipliği 
görevlerini yürüttü. Çaldıran’da askerlik yaptı. Bolu Tabipler Odasında bir 
dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak çalıştı. 

ORİM Cam Sanayi A.Ş. ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin Atatürk Hava Limanı 
İşyeri Hekimliği görevlerini yürüttü. Çelebi Hava Servisi A.Ş.’nin Ankara, 
İzmir, Dalaman, Antalya Hava Alanlarında yürütülen iş sağlığı ve iş güvenliği aktivitelerini koordine 
etti. 

Türk Tabipleri Birliği’nin düzenlediği İşyeri Hekimliği A ve B tipi Sertifika Programlarında eğiticilik, 
program tasarımı ve yetiştiricilik yaptı. Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı Bilim Eğitim Kurulu üyeliği 
görevi üstlenen Tiryaki, 2002-2003 Öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde 
“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” derslerini verdi. 

1997 yılından bu yana, kuruluşunda rol aldığı ARTI Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Şirketi 
bünyesinde iş sağlığı iş güvenliği yönetimi danışmanlığı ile eğitim program tasarımı ve yönetimi 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi, İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi, Kaza Kontrol Önleme Programı, Detaylı Kaza Araştırması, 
Firma Kriz Yönetim Sistemi ve Kriz Yönetimi Simülasyonu, Gürültü ve İşitmenin Korunması, İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği Eğiticilerinin Yetiştirilmesi, Tekrarlı Hareketlere Bağlı Kas - İskelet Bozukluklarının 
Önlenmesi, Kişisel Hijyen ve El Yıkama, İşyeri Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu İlkyardım ve 
İşyerlerinde İlkyardım Hizmetlerinin Organizasyonu, Mesleki Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi ..vb. eğitim ve danışmanlık programlarının tasarımı, metod ve materyallerinin geliştirilmesi, 
uygulamaların yürütülmesi, ölçülmesi-değerlendirilmesi faaliyetlerinde rol aldı. 

Davranış Odaklı Güvenlik yönetimi eğitim destek projesini geliştirdi ve İSDEMİR, BRİSA, BEKSA, 
TEMSA, REKSAM, FNSS, BORÇELİK, ÇELİKORD uygulamalarını yönetti. 

94.9 Açık Radyo’da yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği alanında güncel konuların ele alındığı “Testi 
Kırılmadan” adlı programı hazırlayıp sunmaktadır.



Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Esen Apt. No:19/9 
81300 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 330 91 78 Faks: 0216 330 91 92
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EĞİTİM 
MERKEZİ
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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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