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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; fertler�n ve toplumun temel sağlık b�lg�s�n�n artırılması, �lkyardım

b�lg� ve becer�s�n�n topluma öğret�lmes�, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre �lkyardımcı
bulundurulması �le kazalara bağlı ölüm ve sakatlık r�sk�n�n azaltılması; bu doğrultuda �lkyardım eğ�t�c� eğ�tmen�,
�lkyardım eğ�tmen� ve �lkyardımcı yet�şt�r�lmes� �le bu eğ�t�mler� düzenleyecek merkezler�n açılış, �şley�ş ve denet�m�
�le �lg�l� usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; �lkyardım �le �lg�l� eğ�t�mler� düzenleyerek yetk� belges� verecek ve bu

eğ�t�m� alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek k�ş�ler�, özel hukuk tüzel k�ş�ler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 9 uncu

maddes�n�n (c) bend� �le 6/4/2011 tar�hl� ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) ve (ğ) bentler�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Denet�m ek�b�: En az b�r� �lkyardım eğ�tmen� yetk� belgel� eğ�tmen olmak üzere, sağlık personel�nden

oluşan �k� k�ş�l�k ek�b�,
ç) Genel Müdürlük: Ac�l Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
d) İlkyardım: Herhang� b�r kaza ya da yaşamı tehl�keye düşüren durumda, sağlık görevl�ler�n�n yardımı

sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye g�tmes�n� önleyeb�lmek amacıyla olay yer�nde,
tıbb� araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan �laçsız uygulamaları,

e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında bel�rt�len amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbb� araç gereç
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle �laçsız uygulamaları yapan �lkyardım eğ�t�m� alarak �lkyardımcı belges� almış
k�ş�y�,

f) İlkyardım eğ�t�c� eğ�tmen�: Sağlık alanında en az ön l�sans düzey�nde öğren�m görmüş �lkyardım
eğ�tmenler�nden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğ�t�c� eğ�tmen� eğ�t�m programına katılarak yetk� belges� almış
k�ş�y�,

g) İlkyardım eğ�t�m�: İlkyardım eğ�t�mc�ler� tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar �le ver�len eğ�t�m�,
ğ) İlkyardım eğ�tmen�: Eğ�t�c� eğ�t�m� veren merkezlerden eğ�t�m alarak �lkyardım eğ�tmen� olarak yetk�

belges� düzenlenm�ş, 11/4/1928 tar�hl� ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Da�r Kanuna
göre, sağlık meslek mensupları �le sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek mensupları sınıfına g�ren k�ş�y�,

h) Merkez: İlkyardım eğ�t�m� ve/veya �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� vermek amacıyla faal�yet gösteren �lkyardım
eğ�t�m merkez� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkez�n�,

ı) Merkez yetk�l�ler�: Merkez�n yasal sah�pler�n�,
�) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön l�sans düzey�nde öğren�m görmüş ve en az 1 yıllık �lkyardım

eğ�tmen� yetk� belges�ne sah�p k�ş�y�,
j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlükler�n�,
k) Sınav gözetmen�: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşk�latlarında görev yapan yetk� belgel� �lkyardım

eğ�tmen� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�tmen�n�,
l) Sınav gözetmen ek�b�: En az �k� k�ş�l�k sınav gözetmen�nden oluşan ek�b�,
m) OED: Otomat�k Eksternal Def�br�latörü,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezler�n�n Özell�kler� �le Merkez Açma ve Kapama İşlemler�

Merkez açma yetk�s� bulunanlar
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nden bu

Yönetmel�kte bel�rt�len şartları taşıyanlar �lkyardımcı ve �lkyardım eğ�tmen� yet�şt�rmek amacıyla merkez açab�l�r.



(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka b�r özel/kamu eğ�t�m kurumunda program �laves� olarak açılab�l�r.
(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, �lkyardım eğ�t�m� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� düzenleyeb�l�r.
(4) Müdürlükler, �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m�n� Genel Müdürlüğün onayı �le düzenleyeb�l�r.
(5) İlkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� eğ�t�m� Genel Müdürlükçe düzenlen�r.
Eğ�t�m salonu özell�kler�
MADDE 6 – (1) İlkyardım eğ�t�m�, azam� 20 k�ş�n�n eğ�t�m göreb�leceğ�, katılımcıların tamamının b�rb�rler�n�

göreb�lmeler� �ç�n masa ve sandalyeler�n ‘U’ şekl�nde düzenlend�ğ�, orta kısımda uygulamaların yapılab�lmes�ne
�mkân veren en az 20 metrekarel�k eğ�t�m salonu bulunan, �dare odası, eğ�tmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların
d�nlenme alanının bulunduğu, k�ş� başına asgar� 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda ver�l�r.

(2) Merkezler eğ�t�mler�n�, yukarıdak� eğ�t�m salonu özell�kler�n� taşıması şartı ve Müdürlüğün onayı �le aynı �l
sınırları �ç�nde d�ğer uygun yerlerde de vereb�l�rler.

(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğ�t�m ve araştırma hastaneler�, ün�vers�teler�n sağlık �le �lg�l� fakülte ve
yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğ�t�m müdürlükler� b�r�nc� fıkrada bel�rt�len eğ�t�m salonu
özell�kler�n� taşıması hal�nde, asl� h�zmetler�n� verd�kler� alanlarda da eğ�t�m düzenleyeb�l�r.

(4) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len eğ�t�m malzemeler� eğ�t�m salonunda hazır bulundurulur.
İlkyardım eğ�t�m merkez� açma başvuru �şlemler�
MADDE 7 – (1) İlkyardım eğ�t�m merkez� açmak �steyen k�ş� aşağıdak� belgelerle müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğ�t�m merkez�n�n unvanı, sah�b� veya sah�pler�n�, faal�yet göstereceğ� adres�, telefonu bel�rten ve

açılış �le �lg�l� �şlemler�n başlatılmasını talep eden başvuru d�lekçes�.
b) İlkyardım eğ�t�m merkez� b�r t�caret ş�rket� tarafından açılacak �se; ş�rket�n kuruluş statüsü ve son

yönet�m�n� göster�r T�caret S�c�l Gazetes� örneğ�.
c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak �se, tüzük veya ana sözleşmen�n vakıf ya da dernek yönet�c�s�

tarafından onaylanmış b�r örneğ�.
ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğ�tmenler�n k�ml�k örneğ�.
d) Görev yapacak eğ�tmenler�n ve mesul müdürün �lkyardım eğ�tmen� yetk� belgeler�n�n b�rer örneğ�.
e) Görev yapacak eğ�tmenler�n, çalışmak �sted�ğ�n� beyan eden d�lekçes�.
f) İlkyardım eğ�t�m merkez�n�n bütün odalarının metre kares�n� göster�r krok�s�.
g) Merkez sah�b� veya mesul müdür tarafından �mzalanmış araç, gereç ve malzeme l�stes� (Ek- 5).
ğ) İlkyardım uygulamaları eğ�t�m k�tabı ve sunum CD’s�.
h) İlg�l� mevzuata göre, yangına karşı gereken tedb�rler�n alındığına da�r yetk�l� merc�lerden alınan belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak �lkyardım eğ�t�m merkezler�, b�r�nc� fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f),

(g) ve (ğ) bentler�nde bel�rt�len belgeler �le müdürlüğe başvuru yapar.
İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkez� açma başvuru �şlemler�
MADDE 8 – (1) İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkez� açmak �steyen k�ş� aşağıdak� belgelerle müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğ�t�m merkez� açılış �şlemler� �le �lg�l� 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f),

(g) ve (h) bentler�nde �sten�len belgeler.
b) Görev yapacak eğ�t�c� eğ�tmenler�n�n, �lkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� yetk� belgeler�n�n b�rer örneğ�.
c) İlkyardım uygulamaları k�tabı, �lkyardım eğ�t�m becer�ler� k�tabı ve sunum CD’ler�.
(2) İlkyardım eğ�t�m merkez� bünyes�nde �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkez� açılacak �se; açılış �şlemler� �le �lg�l�

(b) ve (c) bentler�ne �laveten �lkyardım eğ�t�m merkez�nde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belges�,
eğ�t�c� eğ�tmenler�n�n k�ml�k örneğ� �le çalışmak �sted�ğ�n� beyan eden d�lekçes� ve �lkyardım eğ�t�m merkez� adına
hazırlanmış yetk� belges�n�n b�r örneğ� �le müdürlüğe başvuru yapar.

Merkez kapama başvuru �şlemler�
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� merkezler�n kapanma �şlemler� aşağıda bel�rlenen hususlar

doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r:
a) Merkez sah�b� veya mesul müdür tarafından, kapanma �şlem�n� talep ett�ğ�n� b�ld�r�r d�lekçe �le b�rl�kte

müdürlük tarafından düzenlenm�ş tüm belgeler müdürlüğe tesl�m ed�l�r.
b) Müdürlük, �lkyardım eğ�t�m merkez�n�n tüm belgeler�n� �ptal ederek kapatma �şlem�n� gerçekleşt�r�r ve

Genel Müdürlüğe yazılı olarak b�ld�r�r.
c) İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� yetk� belges�n�n �ptal� �ç�n; belgen�n aslı müdürlük aracılığı �le Genel Müdürlüğe

gönder�l�r. Yetk� belges� �ptal� Genel Müdürlükçe yapılır.
ç) Merkez sah�b� veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denet�m formları ve tüm eğ�t�m dokümanları

müdürlüğe tesl�m ed�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Değerlend�r�lmes� ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
Başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 �ş günü �çer�s�nde müdürlük tarafından �ncelen�r.
(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezler�n, f�z�k� alan ve �lkyardım araç-gereçler� müdürlük denet�m

ek�b�nce yer�nde görülerek �ncelen�r. İnceleme net�ces�nde ön �nceleme raporu hazırlanır (Ek-8c). Eks�kl�kler� var �se



yazılı olarak b�ld�r�r, bu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n denetleme formunda bel�rt�len süreler ver�l�r.
a) İlkyardım eğ�t�m merkezler� �ç�n; �lkyardım eğ�t�m merkez� yetk� belges� (Ek-1a), mesul müdürlük belges�

(Ek-2) ve �lkyardım eğ�tmen� çalışma belges� (Ek-4a) Müdürlükçe düzenlen�r.
b) İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkezler� �ç�n; Müdürlükçe değerlend�r�lerek uygun görülen başvurular, ön

�nceleme raporu (Ek-8c) �le b�rl�kte Genel Müdürlüğe gönder�l�r. Uygun bulunan başvurulara Genel Müdürlükçe
�lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkez� yetk� belges� (Ek- 1b) düzenlenerek müdürlüğe gönder�l�r. Müdürlük tarafından;
mesul müdürlük belges� (Ek-2) ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� çalışma belges� (Ek- 4b) düzenlen�r.

(3) Merkezler �ç�n düzenlenen belgeler merkez sah�b�ne veya mesul müdüre �mza karşılığında ver�l�r.
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevler�;
a) Merkezler�n açılış, �şley�ş, denet�m ve kapanış �şlemler�n� yapmak,
b) Başvuruda bulunan merkezlere denet�m ek�b� görevlend�rmek,
c) Başvurusu uygun bulunan �lkyardım eğ�t�m merkezler� �ç�n yetk� belges� düzenlemek,
ç) Planlanan �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�mler�nde, katılımcı l�steler�n�n bu Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (f) bend�ndek� n�tel�klere uygun olduğunu onaylamak,
d) Sınavlarda, her 21 (y�rm�b�r) k�ş�ye 1 (b�r) sınav gözetmen ek�b� olacak şek�lde görevlend�rme yapmak,
e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların l�stes�n� hazırlamak, l�steden sıra �le denetmen

görevlend�rmek, l�stedek� tüm gözetmenler b�tmeden l�ste başına dönmemek,
f) Özel b�r merkezde eğ�tmenl�k yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlend�rmemek,
g) Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�mlere katılarak yetk� belges� almış kamu personel� eğ�t�mc�ler�nden, başarılı

olduğu sınav tar�h�nden �t�baren belge geçerl�l�k süres�nce görev yapmayı kabul ett�kler�ne �l�şk�n taahhütname almak,
ğ) İlkyardımcı yetk� belges� ve �lkyardımcı k�ml�k belges�n� onaylamak,
h) Merkez tarafından gönder�len �lkyardım eğ�t�m� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m�ne a�t kayıtları kontrol ederek

belge numarası vermek ve b�r örneğ�n� merkeze göndermek (Ek- 6a ve Ek-6b),
ı) Müdürlükçe düzenlenen �lkyardım eğ�t�m� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m�ne a�t kayıtları tutmak (Ek- 6a ve Ek-

6b),
�) Merkezler tarafından hazırlanarak gönder�len tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-

6e),
j) İlkyardım eğ�tmen� yetk� belges�n� onaylamak, güncelleme �le �lg�l� �şlemler� yapmak,
k) Eğ�t�m konuları ve �lkyardım eğ�t�m�nde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler l�stes�nde Genel

Müdürlükçe yapılan güncellemeler� duyurmak,
l) Merkezlere a�t eğ�t�m k�tabı ve sunum CD s�n� �nceleyerek uygun olanları onaylamak,
m) Kapatma �şlemler� tamamlanan merkezlere, kapanma �şlemler�n�n tamamlandığını resm� yazı �le en geç on

beş gün �ç�nde b�ld�rmek.
(2) Bu görevler� müdürlük adına, Ac�l Sağlık H�zmetler� ya da Ac�l ve Afetlerde Sağlık H�zmetler� Şube

Müdürlüğü yürütür.
Sınav gözetmen ek�b�n�n sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ek�b�n�n sorumlulukları:
a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resm� k�ml�kler�n� kontrol ederek sınava almak.
b) Sınav başlamadan önce sınav süres� ve kurallarını katılımcılara açıklamak.
c) Kurallara uyulmaması hal�nde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön b�lg� vermek.
ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve sınavı sonlandırılan

katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe tesl�m etmek.
d) Teor�k sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
e) Merkez eğ�tmenler�nce yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak ve uygulama sınavını

merkez eğ�tmen� �le b�rl�kte sonuçlandırmak.
f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, b�r nüshasını merkeze, b�r

nüshasını müdürlüğe tesl�m etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezler�n Çalışma Esasları ve Personel Standartları
Eğ�tmen sayısı
MADDE 13 – (1) Merkezler, �lkyardım eğ�t�m� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� programlarında, her 7 (yed�)

katılımcıya b�r eğ�tmen olacak şek�lde çalışır.
Katılımcı sayısı
MADDE 14 – (1) İlkyardım eğ�t�m�, �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� eğ�t�m

programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 k�ş�d�r.
Mesul müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece b�r merkezde müdürlük görev�n� üstleneb�l�r. İdar� �şlerden b�zzat,

eğ�t�m �le �lg�l� �şlerden �se eğ�tmenlerle b�rl�kte sorumludur.



(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğ�tmenl�k de yapab�l�r.
(3) Mesul müdürün görevler�:
a) Merkez�n açılış ve �şley�ş� �le �lg�l� �şlemler� yürütmek.
b) Eğ�t�mler�n standartlara uygun yapılmasını sağlamak, �ç denet�mler� yürütmek.
c) Eğ�t�mler� planlayarak çalışmaları düzenlemek.
ç) Eğ�t�mler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.
d) Düzenlenecek eğ�t�mler� ve katılımcı l�steler�n� yazılı olarak en geç b�r gün önces�nden müdürlüğe

b�ld�rmek.
e) Denet�m ve sınavlar sırasında yetk�l�lere eşl�k etmek, gereken b�lg� ve belgeler� sunmak.
f) Ş�rket ortaklarında meydana gelen değ�ş�kl�kler� on beş gün �ç�nde müdürlüğe b�ld�rmek.
g) İlkyardım eğ�tmen�, eğ�t�c� eğ�tmen� ve merkez�n adres değ�ş�kl�kler�n� on beş gün �ç�nde müdürlüğe

b�ld�rmek.
ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğ�t�mc�ler�n çalışma �z�n belgeler�n� b�r hafta �çer�s�nde müdürlüğe �ade

etmek.
h) Düzenlenen eğ�t�mler�n kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d),

(Ek-6e).
ı) Kayıtların b�r örneğ�n� on yıl süre �le saklamak.
�) Sınav kağıtlarını �lkyardımcı belges� geçerl�l�k süres� boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün

denet�m�ne açık tutmak.
j) Merkez�n kapanması durumunda, on beş gün �çer�s�nde katılımcılara a�t sınav kağıtları ve tüm evrakları

müdürlüğe, yönet�m değ�ş�kl�ğ� durumlarında da yen� yönet�me tesl�m etmek.
k) Merkez adına düzenlenm�ş açılış belgeler�n�n asıllarının �dar� odada asılı bulundurulmasını sağlamak.
l) İlkyardımcı yetk� belgeler�n� eğ�tmen �le b�rl�kte �mzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak.
m) Eğ�t�c� eğ�t�m� yetk� belges� uzatma �şlemler�n� yapmak.
n) İlkyardım ve �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� sınavlarında başarısız olan k�ş�lere kursa katıldığına da�r yazı

düzenlemek görevler�n� yer�ne get�r�r.
Merkez yetk�l�ler�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya �z�nl� olması durumunda yer�ne vekalet edecek eğ�tmen�n

k�ml�k b�lg�ler� ve vekalet süres� �k� gün �çer�s�nde müdürlüğe b�ld�r�l�r.
(2) Mesul müdürün görev�n�n sona ermes� durumunda yen� mesul müdür görevlend�r�lmes�n�n yazılı b�ld�r�m�

yed� gün �çer�s�nde Müdürlüğe yapılır.
Eğ�t�c� eğ�tmen�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Eğ�t�c� eğ�tmen�;
a) Kend� adına düzenlenm�ş çalışma belges� �le çalışır,
b) Eğ�t�mler�n standartlara uygun ver�lmes�n� ve sürdürülmes�n� sağlar,
c) Kend� çalışma alanı �le �lg�l� aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak b�ld�r�r,
ç) İlkyardım eğ�tmen� yetk� belges�n� mesul müdür �le b�rl�kte �mzalar ve müdürlüğün onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğ�t�m ve araştırma hastaneler� �le sağlık alanında eğ�t�m veren fakülte ve yüksekokullarında

açılacak olan �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�m merkezler�nde eğ�tmenl�k yapacak uzmanlığını almış öğret�m üye ve
öğret�m/eğ�t�m görevl�ler�nden eğ�t�c� eğ�tmen� yetk� belges� �stenmez.

İlkyardım eğ�tmen�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İlkyardım eğ�tmen�;
a) Kend� adına düzenlenm�ş çalışma belges� �le çalışır,
b) Eğ�t�mler�n standartlara uygun ver�lmes�n� ve sürdürülmes�n� sağlar,
c) Kend� çalışma alanı �le �lg�l� aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak b�ld�r�r,
ç) İlkyardımcı yetk� belges�n� mesul müdür �le b�rl�kte �mzalar ve Müdürlüğün onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğ�t�m ve araştırma hastaneler� �le sağlık alanında eğ�t�m veren fakülte ve yüksekokullarda

açılacak olan �lkyardım eğ�t�m merkezler�nde, eğ�tmenl�k yapacak uzmanlığını almış öğret�m üye ve öğret�m/eğ�t�m
görevl�ler�nden �lkyardım eğ�tmen� yetk� belges� �stenmez.

İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenl�ğ� kapsamında;
a) Az tehl�kel� �şyerler�nde, her 20 çalışan �ç�n 1 �lkyardımcı,
b) Tehl�kel� �şyerler�nde, her 15 çalışana kadar 1 �lkyardımcı,
c) Çok tehl�kel� �şyerler�nde, her 10 çalışana kadar 1 �lkyardımcı,
bulundurması zorunludur.
(2) Özel güvenl�k ve sürücü kursları g�b� �lkyardım eğ�t�m�n�n zorunlu olarak ver�ld�ğ� kurslarda �lkyardım

eğ�t�mler�n�n, bu Yönetmel�ğe göre yetk� belges� almış eğ�t�mc�ler tarafından ver�lmes� zorunludur.
(3) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı eğ�t�m programı dah�l�nde, �lkyardım eğ�t�m� verecek öğretmenler�n 16 saatl�k

�lkyardım eğ�t�m�n� almaları zorunludur.



BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m Standartları ve Süreler�, Eğ�t�m Konuları, Yeterl�l�k,

Belge/Yetk� Belges�, Ücretler
Eğ�t�m süreler� ve standartları
MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğ�t�mlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğ�t�m k�tapları ve sunum

CD’ler� kullanılır.
(2) Eğ�t�m süreler�;
a) İlkyardım eğ�t�m� 16 saat,
b) Temel yaşam desteğ� eğ�t�m� 2 saat,
c) OED eğ�t�m� 2 saat,
ç) Afetlerde �lkyardım eğ�t�m� 4 saat,
d) İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� 40 saat,
e) İlkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� eğ�t�m� 40 saat,
olarak düzenlen�r.
(3) Eğ�t�c� eğ�tmen� standardı;
a) İlkyardım eğ�t�c� eğ�tmen� eğ�t�m�ne katılab�lmek �ç�n, Bakanlık ve müdürlük personel� �ç�n �lkyardım

eğ�tmen� olarak en az on, d�ğer eğ�tmenler �ç�n en az y�rm� yetk� belgel� �lkyardımcı eğ�t�m� verd�ğ�n�n
belgelend�r�lmes� �le en az �k� yıllık �lkyardım eğ�tmen� yetk� belges�ne sah�p olması şartı aranır.

Eğ�t�m konuları
MADDE 21 – (1) Eğ�t�m konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından

bel�rlen�r.
(2) Merkezler eğ�t�mler�nde standartları Bakanlıkça bel�rlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğ�t�m k�tabı

ve sunum CD’s�n� kullanır.
(3) Eğ�t�mler�n �çer�ğ�:
a) İlkyardım eğ�t�m� �ç�n; genel �lkyardım b�lg�ler�, temel yaşam desteğ� ve havayolu tıkanıklığında �lkyardım,

b�l�nç bozukluklarında �lkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında �lkyardım, yaralanmalarda �lkyardım,
boğulmalarda �lkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda �lkyardım, ac�l taşıma tekn�kler�, böcek sokmaları ve hayvan
ısırıklarında �lkyardım, zeh�rlenmelerde �lkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında �lkyardım, göz, kulak, buruna
yabancı c�s�m kaçmasında �lkyardım konularıdır.

b) Temel yaşam desteğ� eğ�t�m� �ç�n; er�şk�nde temel yaşam desteğ�, çocuklarda temel yaşam desteğ�,
bebeklerde temel yaşam desteğ� konularıdır.

c) OED eğ�t�m� �ç�n; OED tanıtımı, otomat�k eksternal def�br�latörün kullanıldığı durumlar ve otomat�k
eksternal def�br�latör uygulaması konularıdır.

ç) Afetlerde �lkyardım eğ�t�m� �ç�n; genel �lkyardım b�lg�ler�, temel yaşam desteğ�, kanamalarda �lkyardım,
kırık-çıkık-burkulmalarda �lkyardım ve ac�l taşıma tekn�kler� konularıdır.

d) İlkyardım eğ�t�c� eğ�t�m� �ç�n; �lkyardım konularına �laveten; yet�şk�n eğ�t�m�, �let�ş�m becer�s�, olumlu
eğ�t�m ortamı oluşturma, becer� eğ�t�m�, sunum becer�s�, küçük grup çalışması, göster�m becer�s�, eğ�t�mde
yet�şt�r�c�l�k, görsel-�ş�tsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterl�l�ğe dayalı değerlend�rme araçları konularıdır.

e) İlkyardım eğ�t�mc� eğ�tmen� �ç�n; eğ�t�m programı oluşturma sürec�, eğ�t�mde �ht�yaç bel�rleme, eğ�t�m
�çer�ğ� anal�z�, eğ�t�m kurs model�n�n oluşturulması konularıdır.

(4) Güncelleme eğ�t�mler�, b�lg� ve becer�ler�n güncel tutulması amacı �le almış olduğu yetk� belges�n�n
geçerl�l�k süres� dolduğunda, alınan eğ�t�m�n yarısı olacak şek�lde düzenlen�r. Güncelleme eğ�t�m�nde, güncellenecek
eğ�t�m�n becer� rehberler�n�n tamamı kullanılarak kurs�yerlere uygulatılır.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden önce standart �lkyardımcı sert�f�kası olup güncelleme zamanı gelenler�n
8 saatl�k güncelleme eğ�t�m�ne katılmaları hal�nde, belgeler� güncellen�r.

(6) Genel Müdürlük, gerekl� görülen hallerde bu Yönetmel�kte bel�rt�len eğ�t�mler, eğ�t�m konuları ve eğ�t�mde
kullanılacak malzeme, araç ve gereçler l�stes�nde güncelleme yapab�l�r. Söz konusu değ�ş�kl�kler Genel Müdürlükçe
duyurulur.

Yeterl�l�k
MADDE 22 – (1) İlkyardımcı olacak k�ş�ler�n en az �lkokul mezunu olması zorunludur.
(2) Katılımcıların, eğ�t�m süres�n�n tamamına devam etmes� zorunludur.
(3) Eğ�t�m sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları �ç�n, teor�k ve uygulamalı sınavların her b�r�nden, 100

tam puan üzer�nden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teor�k sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı
sınava alınmaz.

(4) Sınav kurallarına uymadığı �ç�n sınav gözetmen ek�pler�nce hakkında tutanak tutulan katılımcılar, �lk sınav
hakkından başarısız olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar b�r ay �çer�s�nde tekrar sınava tab� tutulurlar. İk� defa sınava
g�rmes�ne rağmen başarısız olan katılımcılara yetk� belges� ver�lmez. K�ş�n�n taleb� olur �se merkez tarafından kursa
katıldığına da�r yazı ver�l�r. İk� sınavda başarısız olan katılımcı yen�den eğ�t�me katılır.



(6) Teor�k sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözet�m ek�b�nce bel�rlen�r.
(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteğ� (yet�şk�n, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç �ç�nden

yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı �le becer� gerekt�ren d�ğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav
gözet�m ek�b�nce bel�rlen�r.

(8) OED eğ�t�m�ne sadece güncel �lkyardımcı belges� ve eğ�tmen yetk� belges� olanlar katılab�l�r. Eğ�t�mde
yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğ�t�m sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları �ç�n, 100 (yüz) tam puan almış
olmaları şartı aranır.

(9) Teor�k ve uygulamalı sınavlar aynı gün �çer�s�nde; hafta sonu veya mesa� saatler� dışında olmak üzere
müdürlükçe bel�rlenen tar�hlerde yapılır.

(10) Sınavlar, eğ�t�m b�t�ş tar�h�nden sonra en fazla otuz gün �ç�nde yapılır.
İlkyardımcı belges�/yetk� belges�
MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belges�/yetk� belgeler�:
a) İlkyardımcı belges�n�n geçerl�l�k süres� üç yıldır. Geçerl�l�k süres�n�n b�t�m�n� tak�ben en geç 3 (üç) ay

�çer�s�nde güncelleme eğ�t�m� alınması zorunludur. Bel�rt�len süreler �ç�nde güncelleme eğ�t�m�ne katılanların belgeler�
yen�len�r, katılmayanların belgeler� geçers�z sayılır.

b) İlkyardım eğ�tmen� yetk� belgeler�n�n geçerl�l�k süres� beş yıldır. Geçerl�l�k süres� b�ten yetk� belges�
sah�pler�n�n, belge geçerl�l�k süres� �ç�nde en az 15 eğ�t�m (belgel�/yetk� belgel�) verd�kler�n� belgelemeler�
durumunda, güncelleme veya eğ�t�m tekrarına gerek kalmadan belgeler� yen�len�r. Eğ�t�m vermeyen yetk� belges�
sah�pler�n�n belge geçerl�l�k süres�n�n b�t�m�n� tak�ben en geç üç ay �çer�s�nde güncelleme eğ�t�m� alması zorunludur.
Güncelleme eğ�t�m� almayanların yetk� belgeler� geçers�z sayılır.

c) İlkyardım eğ�t�mc� eğ�tmen� yetk� belgeler�n�n geçerl�l�k süres� beş yıldır. Geçerl�l�k süres� b�ten yetk�
belges� sah�pler�n�n, belge geçerl�l�k süres� �ç�nde en az 5 eğ�t�m (belgel�/yetk� belgel�) verd�kler�n� belgelemeler�
durumunda, güncelleme veya eğ�t�m tekrarına gerek kalmadan belgeler� yen�len�r. Eğ�t�m vermeyen yetk� belges�
sah�pler�n�n belge geçerl�l�k süres�n�n b�t�m�n� tak�ben en geç üç ay �çer�s�nde güncelleme eğ�t�m� alması zorunludur.
Güncelleme eğ�t�m� almayanların yetk� belgeler� geçers�z sayılır.

ç) Güncelleme eğ�t�m�ne katılan k�ş�lere a�t yetk� belgeler� belge geçerl�l�k süres� kadar uzatılır.
d) İlkyardım eğ�t�mc� eğ�tmen� yetk� belges� sah�pler�, �lkyardım eğ�tmen� yetk� belges� sah�b� sayılırlar.
e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan �lkyardımcı belges�/yetk� belges� �le (Ek-3b)’de yer alan �lkyardımcı k�ml�k

belges�, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer alan belgeler �se merkez tarafından hazırlanır.
f) Merkezler kend� hazırladıkları �lkyardımcı belges� �le eğ�tmen yetk� belges�nde, Bakanlık logosu �le b�rl�kte

kend� logosunu da kullanab�l�r.
Merkezler�n çalışma saatler� ve eğ�t�m planları
MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatler� arasında çalışırlar. Çalışma saatler�n� bel�rley�p müdürlüğe

b�ld�r�rler.
(2) Beyan ett�kler� çalışma saatler� süres�nce Genel Müdürlük ve müdürlük denet�m�ne açık olmak zorundadır.
(3) Düzenleyecekler� �lkyardım eğ�t�mler�n� en az b�r �ş günü önces�nde müdürlüğe b�ld�rmek zorundadır.
(4) Düzenleyecekler� �lkyardım eğ�t�c� eğ�t�mler�n� en az üç �ş günü önces�nde müdürlüğe b�ld�rmek ve onay

almak zorundadır.
(5) Eğ�t�m �ptaller�n�, �ptal gerekçes� �le b�rl�kte, �ptal kararı ver�ld�ğ� gün müdürlüğe yazılı olarak b�ld�rmek

zorundadır.
Ücretler
MADDE 25 – (1) Ücret tesp�t kom�syonunca (Ek-9)’da yer alan konulara a�t ücretler bel�rlen�r. Kom�syon, her

merkez�n mesul müdürü veya b�r tems�lc�s�, �l t�caret odasından b�r tems�lc� �le ac�l ve/veya afetlerde sağlık h�zmetler�
şube müdüründen oluşur. Kom�syona, �l sağlık müdürü veya görevlend�receğ� �l sağlık müdür yardımcısı başkanlık
eder. Merkezlere, kom�syon toplantısına katılımları hakkında yazılı b�ld�r�m yapılır. Kom�syonca; f�yat endeksler�,
yerel koşullar, emsal ücretler ve benzer� göz önünde bulundurularak değerlend�r�l�r ve ücretler tesp�t ed�l�r.
Kom�syonca tesp�t ed�len ücretler, tüm katılımcılar tarafından �mza altına alınır ve �l�n sağlık müdürü tarafından
onaylanarak yürürlüğe g�rer. Onaylanan ücretler�n b�r örneğ� (Ek-9) Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tesp�t kom�syonu toplanır. Ücret tesp�tler� yıllık
olarak yapılır.

(3) Süres� �çer�s�nde ücret tesp�t kom�syonu oluşturulamaz �se b�r öncek� yılın ücret� geçerl�d�r.
(4) İlkyardım eğ�t�mler�nde teor�k ve uygulamalı sınavlar �ç�n katılımcılardan alınacak sınav ücret� �le

sınavlarda görev alan sınav gözetmenler�ne ödenecek ücretler Bakanlıkça bel�rlen�r.
(5) Temel Yaşam Desteğ� ve Afetlerde İlkyardım Eğ�t�m� ücrets�zd�r.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt, Arş�v, Denet�m ve Kapatma İşlemler�

Kayıt ve arş�v
MADDE 26 – (1) İlkyardım eğ�t�mc� eğ�tmen� kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.
Denet�m



MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denet�m ek�pler� tarafından denetlen�r.
a) Olağan denet�m; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır.
b) Olağandışı denet�m; Genel Müdürlük veya müdürlüğün taleb�, ş�kayet veya soruşturma üzer�ne lüzumu

hal�nde yapılır.
c) Denet�mlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denet�mler bu formlarda yer alan hususlara

göre yapılır.
ç) Denet�mlere merkez� tems�len, mesul müdür veya yer�ne vekalet eden k�ş� katılır ve sonuç raporlarını

�mzalar.
YEDİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve B�lg�lend�rme
Yasaklar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren merkezler, bu Yönetmel�k hükümler�ne ve

aşağıda bel�rlenen hususlara uymak zorundadır.
(2) Merkezler;
a) Müdürlükçe onaylanmış eğ�t�m müfredatı har�c�nde kaynak kullanamaz.
b) Yetk� belges� almadıkça eğ�t�m �ç�n katılımcı kaydı yapamaz ve eğ�t�me başlayamaz.
c) Çalışma belges� olmayan eğ�tmen çalıştıramaz.
ç) Resm� kurum ve kuruluşlarca kullanılan �s�mler� t�car� �s�m olarak kullanamaz.
d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetk� belges�nde bel�rt�len �s�m ve unvan dışında başka �s�m ve

unvan kullanamaz.
e) Müdürlükçe onaylanan ücretler�n üzer�nde ücret talep edemez.
f) Bünyes�nde olmayan faal�yetler konusunda reklam veremez.
g) Eğ�t�m salonlarında, eğ�t�mler sırasında eğ�t�m malzemeler� dışında malzeme bulunduramaz.
(3) Mesul müdür, başka b�r merkezde eğ�tmenl�k yapamaz.
Müeyy�deler
MADDE 29 – (1) Merkez sah�b� ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetk� belges�nde bel�rt�len adreste

bulunmayan veya kapatılmasına da�r başvuruda bulunulmadan kapandığı tesp�t ed�len merkezler; on beş gün
�çer�s�nde müdürlükçe �k� kez denetlen�r ve merkez�n adreste faal�yet göstermed�ğ� tutanak altına alınır. Merkez adına
kapatma başvurusu aranmaksızın sürekl� kapatma �şlem� gerçekleşt�r�l�r ve Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

(2) Yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esaslara uymayanlar �le yasaklara aykırı hareket edenlere denet�m
formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır.

(3) Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�mlere katılarak yetk� belges� almış kamu personel� eğ�t�mc�ler�nden;
müdürlükçe, belge geçerl�l�k süres�nce görev yapmayı kabul ett�kler�ne �l�şk�n taahhütname alınır. Taahhüt süres�nden
önce kamudan �st�fa eden personelden eğ�t�m ücret� alınır.

Reklam, tanıtım ve b�lg�lend�rme
MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, �lkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönel�k b�lg�ler �çeren

broşür, af�ş ve tanıtım v�deosu hazırlanab�l�r, Müdürlüğün onayından sonra kullanılab�l�r.
(2) Merkezler, ün�vers�teler, dernekler, s�v�l toplum örgütler� �le kamu kurum ve kuruluşları, mevzuat şartlarını

yer�ne get�rmek ve müdürlükten �z�n almak koşulu �le ücrets�z temel yaşam desteğ� eğ�t�m�, �lkyardımla �lg�l� halka
yönel�k özend�r�c� faal�yetler, tanıtımlar ve sosyal sorumluluk projeler� yürüteb�l�rler.

(3) Merkezler; �nsanları yanıltıcı, pan�ğe sevk ed�c� ve yanlış yönlend�r�c� reklam, tanıtım ve b�lg�lend�rmede
bulunamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tar�hl� ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmel�ğ�

yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut sert�f�kalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce alınan sert�f�kaların geçerl�l�k süres�

belgede yazılı süre kadardır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce alınan sert�f�kaların güncellemes� yapıldığında geçerl�l�k süres�,

bu Yönetmel�kçe tanımlanmış süreler kadardır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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