TEMEL ĠLK YARDIM EĞĠTĠMĠ
OED’LĠ GÜNCELLEME TEKLĠF MEKTUBU
TEKLİF VERİLEN KURUM

:YEDPA YÖNETİM

Kurumunuza özel ilk yardım güncelleme eğitim bedeli
1 kiĢi için425+KDV%18olarak belirlenmiĢtir.
Not: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2020 yılı Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen kişi başı ücret 300,00TL+KDV%18 dir.

AtaĢehir Kızılay irtibat :

0551 168 1696 / 0216 455 1515

Önemli:
 Temel Ġlkyardım Eğimlerine OED(OtamatikEksternalDefibrilatör) Eğitimi eklenmiĢtir . Ve bu
eğitimi almayan kiĢilerin sertifikası 1 yıl içinde iptal olacaktır. Bu nedenden dolayı Güncelleme
eğitimlerinin sınavını eğitim veren kurum yapacak yalnız OED sınavı Sağlık Bakanlığı
tarafından 15 gün içinde randevu alınıp yapılacaktır. KiĢi bu sınavı geçtikten sonra sertifikası
güncellenecektir.
 İlk yardım eğitimine kesintisiz devam zorunluluğu vardır.Kursiyerin eğitime katılmaması ya da
eğitimi yarıda bırakması halinde katılımcının eğitimi başarısızlıkla sonuçlanmış olup
faturalandırmaya tabidir.(ücret iadesi yapılmaz)
 Eğitim planlaması İl Sağlık müdürlüğünde tamamlandığı an itibariyleeğitime dahil edilen kiĢi
sayısında ve kursiyerlerde değiĢiklik yapılamamakta olup planlanan kiĢi sayısı kadar
faturalandırma yapılacaktır.
 Eğitime ait faturalandırmanın yapıldığı tarih itibariyle ilgi hafta içerisinde yapılması önem arz
etmektedir.
 Güncelleme eğitimine katılacak olan kişinin Ġlkyardımcı belgesinin Aslının olması zorunludur. Aksi
takdirde sertifika güncellemesi yapılamamaktadır.
 Güncelleme eğitimine katılacak olan kişinin Belge Geçerlilik tarihilerinin bitiminden sonra 3 ayı
geçirmemiĢ olması gerekmektedir.
 Eğitime kesintisiz devam etmeme, kurumumuzca yapılan sınava katılmama ya da sınavda başarılı
olamama v.b. nedenlerden dolayı sertifika almaya hak kazanamayan katılımcıların ücreti iade
edilmez.
 KATILIMCI DÂHİL EDİLDİĞİ; 1.SINAVDAN KALDIĞI VEYA KATILMADIĞI TAKDİRDE SINAV HAKKINI KULLANMIŞ
OLUP, 2. SINAVA ÜCRETİNİ ÖDEYİP SINAV HAKKINI ELDE EDECEKTİR. 2. SINAV İÇİN KİŞİ VEYA KURUMUN EK
SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR.(72,10+KDV(%18))
 Kurum dışı eğitimlerde eğitim salonunun özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
*U oturma düzeni
*Kişi başı 3,5 metrekarelik bir alan (3,5 x katılımcı sayısı)
*Bilgisayar-projeksiyon bağlantısı
Aksi takdirde İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi sonucu koşullar uygun görülmediğinde eğitim müdürlük
tarafından iptal edilebilmektedir.
 Toplam eğitim bedeli Eğitim baĢlama tarihinden en geç üç gün önce Ziraat Bankası AtaĢehir
ġubesi TR34 0001 0017 6700 0018 6862 42 nolu hesabımıza yatırılmalıdır.

