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Eğitimin Adı İlk Yardım Kursu 

Program  Sorumlusu Öğr. Gör. Ali KARAKOÇ  

Eğitimin/Kursun Konusu ve İşleyişi  

Hakkında Bilgi 

İlk yardım eğitimleri "İlk Yardım Yönetmeliği" kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir. İlk 

Yardım Yönetmeliği'ne göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen az tehlikeli sınıfta her 20 personel için 1 

kişi, tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 15 personel için 1 kişi, çok tehlikeli işler kapsamında 

bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 kişi olmak üzere, “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk 

yardımcı  bulundurulması zorunludur. 

 

1. Temel İlk Yardım Eğitimi (16 saat) : 

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen 

herkes Temel İlk Yardım Eğitimi alabilir. Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı 

olan katılımcılara 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası verilmektedir. 

2. Güncelleme Eğitimi (8 saat): 

Daha önceden ilk yardım sertifikası almış kişilere, verilen 8 saatlik eğitim sonrası eski sertifikalarının süresi 3 yıl 

uzatılmaktadır. İlk Yardım Güncelleme eğitimine katılabilmek için ilk yardım sertifikanızın aslı gerekmektedir. 

3. OED(şok cihazı) Eğitimi (2 saat) : 

Sertifikalı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından herhangi bir kişinin ani kalp durması veya kalp krizi geçirmesi 

durumunda profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilmesi için tasarlanmış elektroşok cihazlarının 

kullanılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak. 

Eğitim Verecekler ve Ders Saatleri Kurslarımız talep toplanarak açılmaktadır. Yeterli talep oluştuğunda kurs tarihi belirlenmektedir. Temel İlk 

Yardım Eğitimi 2 gün ardışık, 09:00-17:00 saatleri arası toplam 16 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin 

tamamına katılım gereklidir. Minumum 5 Kişi ve üzeri eğitim açılabilmektedir. 

Tarihi / Yeri 20-21 Ocak / 22-23 Ocak / SBÜ-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜSKÜDAR 

Katılımcı Sayısı Öngörülen katılımcı sayısı minimum 5 kişidir.  

Katılım Ücreti Kişi başı İlk Yardım Eğitimi kurs  ücreti 596,76 TL’dir. 

Kişi başı İlk Yardım Eğitimi (güncelleme) kurs  ücreti 324 TL’dir. 

Kişi başı İlk Otomatik Eksternal Defiblatör Eğitimi (OED)kurs  ücreti 128,72 TL’dir. 


