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İşe bağlı hastalık ve kazaların önlenmesi için “Uzaktan Eğitim Çözümleri”

Biz Kimiz ? 2
Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, işyerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı 
hastalık ve kazaların önlenmesi için yazılım ve uzaktan eğitim çözümleriyle çalışma yaşamını 
desteklemeyi misyon edinmiş bir teknoloji şirketidir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması ile ilgili işyeri tehlike sınıfına ve çalışan 
sayısına bağlı olarak farklılıklar söz konusu olmakla birlikte çalışanların sağlık gözetimi, risk 
değerlendirmesi, acil durumlara hazırlık, çalışanların eğitim, bilgilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerine katılımı konuları tüm işverenlerin ortak sorumluluklarıdır. 

Artı Metrik, farklı sektörel deneyimlere sahip, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, bilişim 
uzmanları ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda işveren ve çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında 
müşterilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi için bulut tabanlı, güvenlik öncelikli, alt yapı kaygısı taşımayacağınız 
etkin ve entegre çözümler sağlamak üzere kurulan Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, endüstrinin 
gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli güncellediği bilgi ve çözümleri, operasyonlarınızda en 
sağlıklı ve güvenli akışı sağlamak için kullanır.

Artı Metrik e-öğrenme çözümleri ile çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sağlık ve güvenlik 
kapsamında, hem yasal eğitim gereksinimini karşılamayı hem de sağlık ve güvenlik kültürünün 
geliştirilmesini hedeflemektedir.

Etkileşimli uygulamalar, grafik animasyonlar, değerlendirme amaçlı soru ve uygulamalarla 
desteklenmiş olan eğitim modülleri, alan uzmanlarının danışmanlığında hazırlanmıştır.
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15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan, Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği işveren çalışanlarına bağlı 
bulunduğu tehlike sınıfına göre işe girişte ve periyodik olarak eğitimler vermek zorundadır. Bu 
eğitimlerin genel konular başlığı altında yer alan 4 modülü yönetmelik gereği uzaktan eğitim olarak 
verilebilmektedir. Bu amaçla hazırlanmış olan aşağıdaki 4 modülünde tamamlanması 
gerekmektedir.

Çalışma Mevzuatı İle 
İlgili Bilgiler

İş Yeri Temizliği ve Düzeni
İş yeri temizliği ve düzenine dikkat etmek, iş 
kazaları ve buna bağlı maddi kayıpları engeller.
Bu eğitim ile çalışanlar; iş yeri temizlik ve düze-
ninin sağlanmasında kendi sorumluluklarını 
öğrenecektir.

Yaklaşık süre 45 dakika 

Çalışma yaşamına ilişkin yasal, önemli 
bilgiler yer alır.

Yaklaşık süre 45 dakika 

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yıllık Rapor

Çalışanların Yasal Hak ve 
Yükümlülükleri
Bu eğitim ile katılımcılar; iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili yasal hak ve yükümlü-
lüklerini tanıyacak ve kavrayacaktır. 

Yaklaşık süre 45 dakika 

Bu eğitimi alan katılımcılar; iş kazası ve 
meslek hastalığı durumunda çalışan ve 
işveren yükümlülüklerini, uygulanacak 
cezai yaptırımları kavrayacaktır.

Yaklaşık süre 45 dakika 

İş Kazası ve Meslek 
Hastalığından Doğan 
Hukuki Sonuçlar

Fazla Mesai Kabul

Kağ
ıdı

ANAYASA

Yangın 
Söndürme 

Tüpü
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Günlük yaşamda, yaya veya sürücü olarak 
bulunduğumuz trafikte kazaların önlenmesi 
için alınması gereken kişisel önlemler ve 
kurallar uygulanmaktadır. 

Yaklaşık süre 35 dakika 

Sürüş Güvenliği

Kimyasal Güvenliği
Kimyasalların sağlık, güvenlik ve çevre 
zararları ve güvenli kullanım konusunda 
alınması gereken önlemler, kimyasal işaret 
dili hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.

Yaklaşık süre 30 dakika 

Ofis Ergonomisi
Ofis çalışanlarının, uzun süreli bilgisa-
yar kullanımına ve oturarak çalışmaya 
bağlı, kas ve iskelet problemlerinden 
korunabilmek için dikkat edecekleri ve 
önlem alacakları durumları öğrenebile-
ceklerdir. 

Yaklaşık süre 45 dakika 

Bu eğitim ile temel ilk yardım uygulamaları 
konusunda bilgi kazandırılması amaçlan-
maktadır. Uygulama gerektiren beceriler bu 
eğitim kapsamında yer almamaktadır.

Yaklaşık süre 45 dakika 

İlk Yardım

Kurumların sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve kurum kültürünü daha iyi 
yerleştirebilmek için çalışanlara farkındalıklarını arttıracak ve sürekli algılarını yükseltecek 
eğitimlerdir. 
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Soru Bankası

Öğretici İçerik

Çoktan seçmeli, eşleştirme,
sürükle - bırak, sıralama ve 
daha fazlası...  

Geniş soru havuzu ile her 
sınavda farklı sorular.

Yenilikçi ve etkileşimli 
içerik ile kolay öğrenme.

Dönemsel (Günlük, 
haftalık, aylık) katılım 
raporlaması.

Detaylı Raporlama
Farklı Soru Türleri

Katılım Belgesi
Değerlendirme sınavında 
başarılı olan katılımcılar 
için  kişiye özel belge.Eğitim İçi Alıştırma

Bilgiyi pekiştirmek için 
eğitim içi egzersizler.

Eğitimler, ARTI Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tic. Ltd. Şti.’nin danışmanlığında, 
Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Katılımın aktif olarak izlenmesi, raporlanması, kayıtlarının alınması, ölçme değerlendirme 
uygulamaları ve katılım belgesi hazırlama gibi özellikler söz konusu modüllerde bulunmaktadır.
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