ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE TEMEL
İLKYARDIM EĞİTİMİ
DERS FORMU

EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI
Toplumu zarara uğratan iş kazaları ve meslek hastalıkları hem bireylerden hem de işyerlerinin çalışma
koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle meydana gelmektedir.
Çalışanların davranışlarında olumlu yönde değişiklikler meydana getirmenin en önemli yollarından biri de
onlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermektir.
Çalışan Sağlığı ve Temel İlkyardım Eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış
değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ
İşletmelerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, yasal gereklilikler dışında çalışanların
mutluluğu ve motivasyonu açısından önemlidir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin
sağlanması iş performansının yükselmesini, verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Bu açıdan sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamının oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi kuruluşlar için önemlidir. Sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamı, başta en temel insan hakkı olan yaşama hakkı olmak üzere; kalite, verimlilik,
sürdürülebilirlik, rekabet, prestij ve çalışma barışının sağlanmasının ön şartıdır.
Çalışan Sağlığı ve Temel İlkyardım Eğitimleri bu amaçlara ulaşılması için önemli bir basamaktır.

HEDEF KİTLE
Hedef Grup:
➢

Kuruluş bünyesinde çalışan tüm personel

Eğitim Referansları
Yürürlükteki Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve Esasları hakkında yönetmelik,
İnsan Kaynakları Yönergesi

ASGARİ SÜRE
Kurs süresi 12 saattir. Başlangıç ve Tazeleme eğitimine %90 devam mecburiyeti vardır.

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ
Başlangıç eğitimini personel göreve başladıktan sonra deneme süresi içerisinde almalıdır

TAZELEME EĞİTİMİ
Tazeleme eğitimi en az 3 yılda bir veya 6 aydan uzun süre çalışmaya ara vermiş olan personel göreve
başladıktan hemen sonra verilir. Eğitim süresi en az 6 saat olmalıdır.

SERTİFİKASYON
Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir

EĞİTİM İÇERİK
Yönetmeliğe uygun olarak eğitim içeriği aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur:
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
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c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
e) Temel İlkyardım

