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İSTE-BTM CİHAZ EĞİTİMİNE KATILMA KOŞULLARI 

Cihaz eğitimi almak üzere gelen kişilerin uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir; 

✓ İSTE-BTM tarafından verilen İSG ve Oryantasyon Eğitimini almış olmak ve sınavına girmiş olmak zorunludur. 

✓ Binaya girerken galoş giyilmesi zorunludur. 

✓ Laboratuvara önlüksüz alınmayacaktır. Kişi kendi önlüğünü kendisi getirmelidir. 

✓ Laboratuvar sorumlularının bilgisi ve onayı olmadan laboratuvara tek başına girmek, herhangi bir cihaza ya da kimyasal 

malzemeye dokunmak tehlikeli ve yasaktır. 

✓ Kimyasal malzemelere eldiven kullanmadan dokunulması tehlikeli ve yasaktır. 

✓ Buharı zehirli kimyasal malzemeler çeker ocak açılmadan kullanılmamalıdır. 

✓ Laboratuvarda yiyecek yemek, sigara içmek tehlikeli ve yasaktır. 

✓ Laboratuvarda kullanılan cihaz, teçhizat ya da diğer malzemeler alındığı gibi bırakılmalı, laboratuvar tezgahlarının üzeri 

temiz tutulmalıdır. 

✓ Laboratuvarda çalışma bittikten sonra kişisel koruyucular çıkarılıp, laboratuvar terk edilmeli, eller su ve sabunla 

yıkanmalıdır. 

Eğitim Süreci 

✓ Cihaz eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak 2 kısımda yapılacaktır. 

✓ Teorik eğitim sonrasında yazılı sınavdan başarılı olanlar uygulama eğitimine girmeye hak kazanacaktır. 

✓ Teorik sınavdan başarısız olanların teorik eğitimlerini yenilemeleri gerekmektedir. Bunun için tekrar eğitimi talebinde 

bulunacaktır. 

✓ Uygulama eğitimi sonrasında uygulama sınavından başarılı olanlara Cihaz Kullanıcısı Sertifikası verilecektir. Cihaz 

kullanımı cihaz sorumlusu gözetiminde yapılacaktır. Bu sertifika ile cihaz kullanma süresi 1 yıldır. 

✓ İSTE-BTM laboratuvarındaki herhangi bir cihazın kullanımı esnasında, cihazın ayarlarının değiştirilmesi ya da kullanıcı 

hatasından kaynaklı problem yaşanması durumunda, kullanıcının cihaz kullanma hakkı sonlandırılacaktır. 

✓ Cihaz kullanım süresi dolan kullanıcılar, süre sonunda tekrar uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Uygulama sınavından 

başarılı olanların kullanıcı sertifikasının süresi 1 yıl uzatılacaktır. Başarısız olanların uygulama eğitimlerini yenilemeleri 

gerekmektedir. Bunun için tekrar eğitimi talebinde bulunacaktır. 

✓ İSTE-BTM Cihaz eğitimi alıp, kullanıcı statüsü kazanan kişilere "DİĞER ÜNİVERSİTE/KAMU KURULUŞU" analiz 

fiyatları üzerinden %60 indirim uygulanacaktır. 

✓ İSTE-BTM tarafından verilen Cihaz Kullanıcı Sertifikalarının herhangi farklı bir kurum/kuruluşta geçerliliği 

bulunmamaktadır.  İSTE-BTM laboratuvarı dışında yapılan faaliyetlerden merkezimiz sorumlu değildir. 

✓ Teorik sınavdan başarı sağlayıp, uygulama sınavından başarısız olan ve tekrar uygulama eğitimi almak istemeyenlere 

Cihaz Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir.  

 

 

Yukarıda yazılı şartları okudum, kabul ediyorum. 
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