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Ofretmen YetiEtirme ve Geliqtirme Genel Miidiirliilii

Mesleki Geligim Programr

r. ETKiNLiGiN ADI
Qahganlann Temel Iq Salhlr ve Giivenlili Elitimi

2. ErKiNLiGlNaUlqr,anr
Bu kursu bagan ile tamamlayan her kursiyer;

. i$ saEhEr ve i9 giivenlifi ile ilgili temel kavramlar konusunda farkrndahk oluqturur.

. i$ saghgr ve iq gtivenligi ile ilgili mevzuatr tamr.
o Meslek hastahklarr ve ilkyardrm konusunda bilinglenir.
. i$ saElgl ve i9 guvenlili ile ilgili teknik konularr bilir.

3. ETKiNLidlx siinrsi
Faaliyetin stiresi 10 ders saatidir.

4. ETKiNLiEiN HEDEF KiTLESi
Bakanhprmrz okul,&urumlarrnda g<irev yapan dgretmen idareci ve diler personel.

s. ETKiNLiGix uycur,aNMAsr iLE ir,cili AqTKLAMALAR
r Bu etkinlik; "6331 Sayrh iq Sa$hgr ve Giivenligi Kanunu ve Qahganlarrn iq Salhlr ve Gtivenligi

Elitimlerinin Usul ve Esaslarr Hakkrnda Ydnetmelik" hiikiimleri gergevesinde mahalli
hizmetigi elitim etkinlili olarak dlretmen idareci ve di[er personelin temel ig salhlr ve giivenlili
e$itimini vermek amacryla diizenlenecektir.

r Elitim gdrevlisi olarak ; iq Giivenligi uzmam dlretmenler gdrevlendirilecektir.
. EEitim, intemet ballantrl bilgisayar ve projeksiyon cihazr ya da etkileqimli tahta olan elitim ortamrnda

gergekleqtirilecektir. Egitim igerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

. Katlllmcr sayrsr her epitim ortamr igin 40 kigiyi gegmeyecek gekilde oluqturulacaktrr.

6. ErKiNLiclN iCrniGi
Konularrn Dalhm Tablosu

Konular Siiresi (Saat)

Ip Safhlr ve I9 Giivenlili
. iS SaEhEr ve i9 Giivenlipinin Tammr

I



a
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iq Safhlr ve iq Giivenliginin Onemi
is SaEher ve is GiivenliEinin Amacr

i9 Salhfr ve 19 Giivenlifi ile llgili Mevzuat
o Qahgma mevzuatr ile ilgili bilgiler,
o Qahqanlann yasal hak ve sorumluluklarr,
. i$ saghgr ve guvenligi genel kurallarr ve gilvenlik ktiltiirii,
. I$yeri temizlili ve diizeni,
r Ergonomi,
r Giivenlik ve salhk igaretleri,
r Kisisel koruyucu donamm kullammt.

Meslek Hastahklarl ve ilkyardtm
o Meslek hastahklarrmn sebepleri,
o Hastahktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

uygulanmasr,
. Biyolojik risk etmenleri.
. ilkyardrm ve kurtarma.

ip Salhlr ve Giivenlili ile ilgili Teknik Konular
o Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
o Elle kaldrma ve ta$lma"
r Parlama, patlama" yangrn ve yangtndan korunma,
. I$ ekipmanlannrn giivenli kullanrmr,
o Ekranh araglarla galgma,
o Elektrik. tehlikeleri. riskleri ve tinlemleri
o ig kazalanntn sebepleri ve korunma prensipleri
o Giivenlik ve saphk igaretleri
o Kifisel koruyucu donamm kullantmr
o Tahliye ve kurtarma

0lqme ve Deferlendirme (Srnav) I
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7. OGRETiM YONTEM TEKNiK vE STRATEJiLERi
. Programm hedeflerine ulagmak iqin; aktif dgrenme y6ntem ve teknikleri kullantlacakttr.
o Katrhmcrlara elitim ile ilgili ders notlan elektronik ortamda verilecektir.
o Bu faaliyet, uzaktan eEitim yaklagrmr ile di.izenlendifinde modtil programr kullamlacaktrr.

s. OLCME vE DECERLENDIRME
. Kursiyerlerin bagansmr delerlendirmek amacryla; 25 sorudan olugan ve tiim konulart

kapsayan goktan segmeii test snavr 45 ve iizeri not alanlar bagarrh sayrlacaktrr.

. Ba$aflh olanlara "Kurs Belgesi" (sertifika), baqansrz olanlara istemeleri halinde "Kursa

katrlmrg ancak ba$aflslz olmugtur." yaztsr verilecektir.


