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MEKAHÜLYAM  
ÖZEL SAĞLIK  VE  İŞ GÜVENLİĞİ ,

2003’den bu yana 90 kişiyi aşan, alanında tecrübeli
kadromuz ile “iş sağlığı ve güvenliği” hizmetleri
vermekteyiz...

Firmalarda, yıllar  boyunca “0 İş Kazası” hedefimiz 
olmuştur. Bu işçi için  bireysel, işveren  için  kurumsal  bir  
sağlık kazancıdır.

Sağlığımız yaşamımızdaki  en  büyük kazancımızdır !

İşverenlerimizin, sağlık ve  iş  güvenliği  alanındaki  yasal
sorumluluklarını alarak, kendilerinin bu  anlamda  işçilerine
karşı  olan  görevlerini  üstlendik. 
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GENEL İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre 
işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu 
eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş 
değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji 
uygulanması hâlinde verilir.
Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir,
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Gerek işe girişlerde işçi özlük dosyasının olmazsa olmazı olarak,
gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil
eden işe giriş ve periyodik sağlık raporu için nereden alınacak 
sorusunun cevabı oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. Bunun
yanı sıra, raporun maliyetleri kim tarafından karşılanmalı? 
İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporunun hangi hallerde alınması ve
periyodik verilmesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15.
Maddesinde açıklanmaktadır.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 
 KOÇLUK

Koçluk hizmeti, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra
dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel
koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda
birebir çalışırlar. Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak da kişiler daha
sağlıklı hedef belirler, daha aktif olur, daha doğru ve yerinde kararlar verirler
ve var olan kuvvetli yönlerini daha etkili kullanabilirler.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa göre 117 meslek için 
belge zorunluluğu getirilmiştir. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı 
yayımlanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığınca 
çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım 
tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 
düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan 
kişiler çalıştırılamayacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM
Eğitimin Amacı: Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek 
iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş 
ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir 
programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu 
becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.
Katılımcı Profili: 15 Yaşını doldurmuş vatandaşlar eğitimi almaktadır.

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA  
EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde
çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında 
gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede 
eğitilmesini sağlamaktır.
Katılımcı Profili: Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve 
psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 
VE TATBİKAT

Teorik Yangın Eğitimi
Eğitimin Amacı: Yangın esnasında çalışanların yangına müdahale 
ve doğru hareket tarzlarını geliştirmek, yangınla mücadele bilincinin 
yaygınlaşmasını sağlamak.
Eğitim Süresi: Teorik Yangın Eğitimi 4 saat sürmektedir.
Katılımcı Profili: Acil Durum Ekipleri ve Tüm Personeller.

HİJYEN EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı: Katılımcıların, halk sağlığı açısından risk oluşturduğu
bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer 
enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş 
kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl 
tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını öğrenerek 
işyerinde ve günlük yaşamda bilinçlendirilmesidir.
Katılımcı Profili:
* Gıda üretim ve perakende iş yerleri
* Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve 
güzellik salonları ve benzeri yerler.
* Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
* Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin kapsadığı iş yerlerinde bu belgeye sahip olmayan 
kişiler çalıştırılmayacak.
 

TEMEL  VE GÜNCELLEME 
İLKYARDIM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren 
bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, 
hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek 
amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç 
ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaların öğrenilmesi.
Katılımcı profili: Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı 
standartlarına uygun ilk yardım kurslarımız 18 yaşını dolduran, en az 
ilk okul mezunu olan .
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