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Akaryakıt İstasyonları Emniyet Pasaportu  

Eğitim Süresi 2 gün 

Eğitim Yeri Tüm bölgelerde veya müşteriye özel yerlerde 

Eğitimin hedefi ve amacı 
Katılımcıları  iş güvenliği mevzuatı ve temel sağlık,  emniyet kuralları  
ve akaryakıt istasyonlarına özel tehlikeler hakkında bilgilendirmek ve 
anlamasını sağlamak. 

 

1.gün 
 
Eğitim içeriği hakkında  bilgilendirme 

 Kursun amacı ve beklentiler 

 Emniyet pasaportu uygulaması 

 Eğitimin ana başlıkları 

 Uygulamanın işleyişi 

 
Modül 1: SEÇ Giriş 

 Çalışma mevzuatıyla ilgili bilgiler 

 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

 İş ile ilgili faktörler 

 Neden SEÇ? – Moral, Kanuni ve Finansal Sonuçları 

 Kaza İstatistikleri 

 SEÇ temel prensipleri ve proaktif - reaktif yaklaşım 

 Siz veya şirketiniz bu konularda ne yapmalı ? 

 Cezalar ve hükümleri 

 Müşteri emniyet kuralları ? Neden bu kurallara ihtiyacımız var ? 

 İsviçre peyniri modeli 

 Emniyetsiz çalışmalara ilişkin örnekler 

 
Modül 2: Akaryakıt İstasyonlarına Genel Bakış 

 Akaryakıt İstasyonları 

 Ön saha yerleşim planları 

 Görseller 
Yeraltı tankları, tank dolumları, mal hatları, nefeslik, dispenserlar, normal ve  
yüksek verimli pompalar, LPG nin otogaz istasyonları ve tüplerde 
depolaması, yağ/yakıt ayırıcılar, drenaj , kanopi, market , otomatik ve ellle 
yıkama üniteleri gibi kavramlara genel bakış.  

 
Modül 3: Akaryakıt İstasyonlarındaki Tehlikeler 

 Risk Değerlendirmesi Giriş ve Alıştırmalara Başlanması 

 Tehlike Risk ve Kontrol Önlemlerinin temel esasları ve tanımları 

 Risk Değerlendirmesi 5 aşaması & Hiyerarşi 

 Tehlike Belirleme 

 Tehlike ve Risk örnekleri 
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 Akaryakıt İstasyonlarındaki Genel Tehlikeler:  

 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 

 Müşteri kaynaklı ve temel tehlikeler  

 Yakıt kaynaklı tehlikeler – benzin, diesel, and LPG (örnek kazalar) 

 Tehlikeli alanlar ve sınıflandırılmış tehlike bölgeleri   

 Personel kaynaklı teklikeler 

 Tanker taşıma ve boşaltma kaynaklı tehlikeler – buhar geri dönüşüm 
sistemleri dahil 

 Müteahhit kaynaklı tehlikeler (örnek kazalar). 

 
Modül 4: Yangın 

 Yangın nasıl başlar ? Yangın üçgeni 

 Olası Tutuşma Kaynakları 

 Yangın sebepleri  

 Yangının yayılması 

 Yangın sınıfları 

 Yangınların söndürülmesi 

 Yangın söndürücüler ve emniyet ekipmanları 

 Yangın acil durum  prosedürleri (örnek kazalar)  

 Yangının önlenmesi ve engeller 

 Emniyetsiz iş uygulamaları 

 
2. Gün 
 
Modül 5: Sağlık  

 Elle taşıma - Kültürel davranış ve gerçekler 

 Elle taşıma problemleriniz 

 Sırt ağrıları ve omurga fonksiyonları 

 İşveren sorumlulukları  

 Çalışanların sorumlulukları 

 Gürültü – İşyerindeki gürültü kaynakları ve gerçekler 

 Kulağımızın işitme foksiyonu nasıl çalışır ? 

 Gürültü ölçümleri ve decibel sınırı ve maksimum gürültüye maruz kalma 
limitleri ile ilgili örnekler  

 KKEkipman kullanımı ve risklerin kontrolü 

 Tehlikeli maddeler – gerçekler 

 Vücuda giriş yolları 

 Tehlikeli madde bilgi rehberi 

 Bilgi, veri föyü ve ürün etiketleri 

 Uyarı işaretleri 

 Tehlikeli maddelerin değerlendirmesi ve risk kontrolünün yapılması 

 Görev ve sorumluluklar 

 Özel tehlikeler 

 Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları  

 El - kol titreşim sendromu, tüm vücut titreşim sendromu 

 Işveren ve çalışanların görevleri 

 İnsan sağlığını etkileyen diğer faktörler 

 Meslek hastalıklarının sebepleri 

 Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması 
 

Modül 6: İş Kontrol Prosedürleri 
 
Bölüm1-Emniyetli İşyeri Prensipleri 

 Prensipler 
 Emniyetli işyeri ekipmanları 

 Güvenlik ve sağlık işaretleri 

 Giriş&Çıkış 

 İşyeri temizliği -düzeni 

 Kayma, takılma ve düşmeler 

 KKE gereksinimi & kullanımı 

 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2 
 

Module 6: Controlling Work on a Petrol Filling Station  
(Part 1:  Principles of a safe workplace ) 
(Part 2:  Specific work procedures) 
 

Part 1: Principles of a safe workplace  

 Safe attitude and behaviour, trained and competent staff, safe plant, tools 
and equipment, safe systems of work, and management commitment  

 Safe systems of work  

 Safe work equipment – your company and you 

 Hazards of working with machinery 

 Safe operating of machinery 

 Barriers and signage (good and bad examples) 

 Barriers and signage (good and bad examples) 

 Safety signs: warning, prohibition, mandatory, information, fire 

 Access & egress 

 Control of access 

 Material management and housekeeping 

 Examples of good and bad practice 

 Reducing slips, trips and falls 

 PPE – the last line of defence, your company and you, 
and mandatory PPE at petrol stations 
 

 

Module 6 Part 2: Specific work procedures 

 General safety rules on petrol stations – do’s and don’ts, including 
emergency procedures 

 Working at height –the facts 

 Safe working at height – risk assessment 

 Company duties 

 Falling objects 

 Your duties 

 Examples of bad practice 

 Working on roofs and canopies 

 Ladders and stepladders (including good and bad practice 
examples) 

 Mobile scaffold towers 

 MEWPS 
 

 Excavations 

 Planning stage 

 Considerations before work, during work (including inspections) 
and after work 

 

 Lifting operations – general requirements 
 

 Confined spaces 

 Definition and examples of confined spaces 

 Specific hazards in confined spaces on petrol filling stations 

 Regulations and safe practices 
 

 Electricity – the facts 

 Controlling hazards 

 Before work, during work, and after work 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

BÖLÜM 2- Spesifik İş Uygulamaları 

 Genel akaryakıt istasyonu emniyet kuralları 

 Yüksekte Çalışma 

 Riskin değerlendirilmesi ve işveren ile çalışanların sorumlulukları 

 Düşen objelerin değerlendirilmesi 

 Kötü uygulama örnekleri 

 Özel gereksinim içeren durumlar 

 Kazılar 

 Kaldırma operasyonları 

 Kapalı alanlar 

 Elektrik, tehlikeleri, riskleri & önlemleri 

 Ekranlı araçlarla çalışma 

 Araç Yönetimi – gerçekler 

 Sıcak Çalışma 

 Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri 

 Çevre 

 
Modül 7 – Çalışma Kontrol Yöntemleri 

 Sağlık, Emniyet sorumlulukları – kim sorumludur? 

 İş öncesi prosedürler 

 Minimum dökümantasyon gereklilikleri 

 İş tehlike analizi  (Risk değerlendirmesi) 

 Emniyetli çalışma yöntem bildirimleri 

 İş bitirme formu 

 İlave iş kontrol dökümanları – İş izinleri? 

 İş sınıflandırılması – yüksek, orta ve düşük risk 

 Sistemler eşit emniyet seviyesinde mi? 

 
Modül 8 – Olay Yönetimi 

 Emniyet Piramiti – Heinrich üçgeni 

 Kazaların sebepleri  

 Maliyet hesapları – etkilenen taraflar? 

 Kime ve nasıl raporlanmalı? 

 İstenen bilgiler ? 

 Yasal otoritelere raporlanan olaylar 

 Kazaların soruşturulması 

 Olayların önlenmesi 

 İşe uygun musunuz? 

 İlkyardım 

 Tahliye ve Kurtarma 
 
 

  

 


