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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 24301423-10.06.01-E.3902782 22.02.2020
Konu : İlk Yardım Eğitim Hizmetleri 

GENELGE
2020/3

İlgi : a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.
c) İlk Yardım Yönetmeliği.
ç) Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri ile Eğitmenlerin 

Merkezlerde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.
d) Millî  Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 

İlişkin Karar.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, ilk yardım eğitici 
eğitimi ve ilk yardım eğitimlerinin düzenlenmesi ile ilk yardım eğitim merkezlerinin kurulması, 
yer değiştirilmesi, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin esas ve usullerinin belirlenmesi, 
süreçlerin izleme ve değerlendirmesi ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik doğrultusunda 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca 
yürütülmektedir.

Bakanlığımız İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde hizmet sunumu, İl İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimlerinin (İl İSGB) İşveren/İşveren Vekili (İl Millî Eğitim Müdürü/ İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı) yönetiminde, İl İSGB Koordinatörünün planlaması ile  İlk Yardım Eğitim 
Merkezi Mesul Müdürlerinin sorumluluğunda  gerçekleştirilmektedir.

 Bakanlığımız Beşevler Kampüsü J Blok ikinci katta, ilk yardım eğitmeni yetiştirmek 
üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen "Millî Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitici Eğitimi 
Merkezi" faaliyetlerini sürdürmektedir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı 82 ilk yardım eğitim merkezinde (İstanbul'da 
Anadolu ve Avrupa yakasında iki merkezde) ilk yardım eğitim hizmeti sunumunun, aşağıda 
belirtilen esaslara göre yürütülmesi uygun görülmektedir. 

Buna göre;

A- Yönetim, Görevlendirme, İzleme ve Değerlendirme Esasları
a) Halen hizmet sunumu gerçekleştirilen ilk yardım eğitim merkezlerinin kontrol, 

izleme ve koordinasyonunun daha kolay sağlanması amacıyla, ilgi (c) Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun olarak yetki belgelerinin "... İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim 
Merkezi" olarak tescil edilmesi,

b)  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile sunulan hizmetin 
hassasiyeti bakımından, Bakanlığımız İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin onayı olmadan 
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mevcut ilk yardım eğitim merkezlerinin dışında merkez kurulmaması, taşınmaması, kapasitenin 
artırılmaması,

c) Bakanlığımızca uygun görülmesi durumunda ek eğitim salonunun ilk yardım eğitim 
merkezlerinin bünyesinde açılması,

ç) Bakanlığımıza bağlı tüm resmi okul ve kurumlarda, ilgi (c) Yönetmeliğin 19'uncu 
maddesinde belirtilen oranlarda ilk yardımcı bulundurulması zorunlu olduğundan, öncelikle acil 
durum ekiplerinde görevlendirilecek personele temel ilk yardım eğitimi verilerek 
yetkilendirilmesi,

d) Mesul müdür ve/veya eğitmen görevlendirilmesinde; Bakanlığımızca düzenlenen ilk 
yardım eğitici eğitimi kursuna katılıp "İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi"ne sahip 
öğretmenlere öncelik verilmesi, söz konusu kursa katılan öğretmen bulunmaması halinde  ilk 
yardım eğitmeni yetki belgesine sahip diğer öğretmenlerin görevlendirilmesi, 

e) Mesul müdür ve/veya eğitmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin, Valilik Onayı 
ile ilgi (d) Karar’ın ''Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Hâller'' başlıklı 16'ncı maddesinin 
2'nci bendine göre görevlendirilmesi, 

f) İlk yardım bilincinin toplumda geliştirilmesi için öğretmen, öğrenci, veli, okul servis 
şoförleri, servis rehber personeli, okul kantin çalışanları, okul güvenlik görevlilerine ve diğer 
tüm okul paydaşlarına yönelik ilk yardım eğitim kurslarının olmadığı dönemlerde "İlk Yardım 
Farkındalık Semineri" düzenlenmesi, 

g) Dünya İlk Yardım Günü, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Trafik ve İlk Yardım haftalarının 
kutlanması, ilk yardım kültürü oluşturmaya yönelik faaliyetlerin (eğitim, seminer, çalıştay, 
yarışma, afiş, broşür vb.) gerçekleştirilmesi, farkındalık çalışmalarının etkin ve sürdürülebilir 
bir şekilde yürütülmesi, 

ğ) Ulusal veya uluslararası proje, iş birliği protokolü vb. tüm faaliyetlerin İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı ile koordine edilmesi, 

h) İlk yardım eğitim merkezlerinin çalışmalarında, kurumsal kimliğin oluşturulması, 
geliştirilmesi ve birliktelik sağlanması amacıyla, http://merkezisgb.meb.gov.tr adresine 
eklenen görsel, eğitsel, yönetsel yayın ve materyallerin kullanılması, 

ı) Bakanlığımız Doküman Yönetim Sisteminde (DYS), ilk yardım eğitim merkezi mesul 
müdürlerinin, İl İSGB kullanıcısı görevli öğretmen olarak tanımlanması gerekli görülmektedir.

B- İlk Yardım Kurs, Seminer ve Eğitim Faaliyeti Esasları
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında,  ilk yardım alanında 

yapılacak her türlü eğitim, yetkilendirme, seminer, çalıştay ve proje hazırlanması, yürütülmesi, 
izlenmesi ve değerlendirilmesinin aşağıda yer alan esaslara göre yapılması gerekmektedir. 

a) Okul ve kurumlarda, personelin ilk yardımcı yetkinliğinin sağlanması için ilgi (b) 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilk yardım eğitimlerinin mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti 
olarak, ilk yardım eğitici eğitimlerinin ise merkezi hizmet içi eğitim faaliyeti olarak 
Bakanlığımızca düzenlenmesi,

b) İlk yardım eğitimleri ve sınavlarının, ilgi (c) Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde 
belirtilen eğitim salonu özellikleri dikkate alınarak, her 7 (yedi) katılımcıya 1 (bir) eğitmen 
olacak şekilde 7 (yedi), 14 (ondört) veya 20 (yirmi) kişilik gruplar halinde düzenlenmesi, 

c) İl İSGB koordinatörü ve ilk yardım eğitim merkezi mesul müdürü tarafından, 
Bakanlığımız Genel Müdürlükleri bazında eğitimlere katılacakların planlanması ve il millî 
eğitim müdürlüğü (hizmet içi eğitim birimi) tarafından  faaliyet onaylarının alınması, 

ç) Eğitimlerin, öncelikli olarak ilk yardım eğitim merkezlerinde veya il sağlık 
müdürlüklerinin uygun gördüğü eğitim ortamlarında mesai saatleri içinde planlanması, 
eğitmenlerin ve kursiyerlerin faaliyet onaylarında görevli izinli sayılmaları için gerekli 
tedbirlerin alınması, 
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d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların, 
özel politika gerektiren bireylere eğitim vermesinden dolayı tüm personeline ilk yardım eğitimi 
verilmesi, 

e) Pansiyonlu ve yatılı okullarda sürekli öğrenci bulunmasından dolayı belletmenlik 
görevini üstlenen tüm öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilmesi, 

f) Okul ve kurumlarda tam gün görevli personele (müdür, müdür yardımcısı, memur 
vb.)  ilk yardım eğitimi verilmesi, 

g) İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan il "MEB Arama ve Kurtarma 
Birimi (MEB AKUB) Ekipleri"nde yer alan görevli personelin öncelikli olarak eğitime alınması,

ğ) Bakanlığımız dışındaki kamu kurum/kuruluşları tarafından gelen eğitim taleplerinin, 
eğiticilerin ek ders ve sınav (gözetmen) ücretinin kurum/kuruluşlarınca karşılanması koşuluyla 
Valilik Makamınca değerlendirilmesi, 

h) Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara, Bakanlığımızca e-sertifika ile ilgi (c) 
Yönetmelik ekinde yer alan ve ilk yardım eğitim merkezi tarafından düzenlenerek, İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından onaylanan  belgelerin verilmesi,

ı) Eğitim sonunda kursiyerelere vermek üzere düzenlenecek olan belgelerde, 
Bakanlığımız logosunun kullanılması, 

i)  Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) eğitimlerinin, ilgi (c) Yönetmelik ve ilgi (ç) 
Yönerge kapsamında planlanması, 

j)  İlk yardımcı belgesi olan personelin belge geçerlilik süresinin okul/kurum müdürleri 
tarafından takip edilerek İl İSGB'lere bildirilmesi,

k) İlk yardım güncelleme eğitimlerinin, il İSGB tarafından ilgi (c) Yönetmeliğin 
23'üncü maddesine göre planlanması, 

l) Kurslara katılanlara ait bilgilerin, üçer aylık dönemler halinde Ek-1'de yer alan forma 
işlenerek Bakanlığımız İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına iletilmesi  uygun 
görülmektedir.

C- Sınav  Ücretleri ve Ödenek Talep Esasları
a) İlk yardım eğitim merkezi ve il sağlık müdürlüklerince yapılacak sınavlarda, zorunlu 

olmadıkça katılımcılara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde öncelikle ilk yardım eğitim 
merkezlerinde, eğitim ve sınav ortamının sağlanması halinde il sağlık müdürlüğünün onayı 
dahilinde ilçe merkezlerinde de yapılabilmesi, 

b) Eğitim sonunda il sağlık müdürlüklerinin düzenlediği sınava giren kursiyerler için 
muafiyet sağlanmaması halinde, ilgi (c) Yönetmelik ve ilgi (ç) Yönerge'de belirlenen 
sınav/gözetmen ücreti ve varsa harcırah talebi, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan talep formuna işlenerek 
il millî eğitim müdürlüğü tarafından katılımcıların bağlı bulunduğu ilgili Genel Müdürlüklerin 
03.5 bütçe tertibinden talep edilmesi,

c) Eğitime katıldığı halde sınava girmeyen ya da sınavda başarılı olamayan kursiyerlerin 
ikinci defa sınava girmeleri durumunda, sertifika sınav ücretlerinin kendileri tarafından 
karşılanması, 

ç) İlk yardım eğitimlerinde, eğitim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ilgi (b) 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ek ders ücreti ödenmesi, 

d) Hazine ve Maliye Bakanlığınca genel bütçe ödenekleri,  üçer aylık dilimler halinde 
serbest bırakıldığından, ödemelerde herhangi bir aksamanın yaşanmaması için planlama 
aşamasında ilgili Genel Müdürlüklerle koordine edilerek kursların ödenek durumuna göre 
düzenlenmesi, 

e) İlk yardım eğitici eğitimi merkezi/ilk yardım eğitimi merkezlerinin kurulması ve 
işletilmesi için gerekli olan ve ilgi (c) Yönetmelikte belirtilen araç, gereç, donatım ve 
merkezlerin kitap, belge basımı, kırtasiye vb. ihtiyaçlarının il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili 
harcama kaleminden karşılanması uygun görülmektedir.
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Bakanlığımız 01.07.2016 tarihli ve 7314034 sayılı "İlkyardım Eğitimi Merkezi ve 
İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi Genelgesi'' yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

İlk yardım eğitim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak hassasiyetle 
yürütülmesi, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yönetilmesi ve izlenmesi, 
geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, öğrenci ve 
öğretmenler ile okul paydaşlarının koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren sağlık 
hizmetlerinin kesintisiz sağlanması bakımından önemli ve gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
              Bakan             

           

Ek:
Katılımcı Bilgi Formu1-
İlk Yardım Eğitimi Kursu Sınav Ücreti Talep Formu2-
İlk Yardım Eğitimi Kursu Harcırah Talep Formu3-

                                              
Dağıtım:
A ve B Planı                                  


