
EĞİTİMİN ADI :

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI :

Tüm çalışanlara;

İş güvenliği, kaza, iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma, işgöremezlik halleri, iş kazasının doğurduğu zararlar,

kaza istatistikleri, iş kazasını meydana getiren sebebler, iş kazalarını önlemesi, koruyucu malzeme ve donanımlar,

yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilgiler vererek, iş güvenliğinin temel kuralları hakkında bilinçlenmelerini

sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği  kazandırmaktır,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

Genel konular

► Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

► Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

► İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

► İşyeri temizliği ve düzeni,

Sağlık konuları

► Meslek hastalıklarının sebepleri,

► Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

► Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

► İlkyardım

Teknik konular

► Kimyasal, f iziksel ve ergonomik risk etmenleri,

► Elle kaldırma ve taşıma,

► Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

► İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

► Ekranlı araçlarla çalışma,

► Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

► İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

► Güvenlik ve sağlık işaretleri,

► Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

► İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

► Tahliye ve kurtarma

EĞİTİMİN SÜRESİ VE PERİYODU:

Çok Tehlikeli İşyerleri İçin : 16 saat / Yılda bir defa, ( 8 saat / 2 gün veya 4 saat / 4 gün yada 6+6+8 saat / 3 gün )

Tehlikeli İşyerleri İçin        : 12 saat / 2 Yılda bir defa, ( 6 saat / 2 gün veya 4+8 saat / 1,5 gün )

Az Tehlikeli İşyerleri İçin   : 8 saat / 3 Yılda bir defa, ( 8 saat / 1 gün veya 4 saat / 2 gün )

EĞİTİM ÜCRETİ :

Çok Tehlikeli İşyerleri İçin : 100 TL + KDV (%8) (Kişi başı toplam tutar)

Tehlikeli İşyerleri İçin        : 75 TL + KDV (%8) (Kişi başı toplam tutar)

Az Tehlikeli İşyerleri İçin   : 50 TL + KDV (%8) (Kişi başı toplam tutar)

EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ :

Eğitim sonunda yapılacak test sınavında 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alan katılımcılara belge verilir.

KATILIMCI SAYISI :

En fazla 25 kişi

KATILIMCI PROFİLİ :

Tüm çalışanlar.

NOT:1-)Bu eğitim, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına 

göre hazırlanmıştır. Tüm işyeri çalışanlarına bu eğitimin verilmesi zorunludur. 2-)Değişen ve gelişen şartlara, yasal 

mevzuata bağlı olarak eğitim içeriğinde değişiklik yapılabilir. 3-) İşyerinin özelliğine göre ilaveler yapılabilir.
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