
 

 
 

GWO EĞİTİMLERİ POLİTİKAMIZ  

 

“İple Erişim Hizmet ve Eğitim faaliyetleri alanında, uluslararası kural ve standartlar ile 

Şirketin kapsam ve bağlamı çerçevesinde; etkin ve ölçülebilir EYS sistemi dâhilinde insan 

odağını muhafaza ederek 

 İş hayatında güvenli çalışmalara giden yolun ilk basamağının İş Güvenliği 

kapsamında gerçekleştirilmiş eğitimler olduğunun bilinciyle hareket ederek uzman 

kadromuz ile GWO BST ve BST-R kapsamında, “İlk Yardım – FA”, “Yangın 

Bilinçlendirme – FAW”, “Yüksekte Çalışma – WaH” ve “Elle Taşıma – MH” ile 

GWO ART ve ART/R kapsamında, “Nacelle, Kule ve Platform Kurtarma / ART-N”, 

“HUB, Spinner ve Kanat İçi Kurtarma / ART-H”, “Tek Kurtarıcı, Nacelle, Kule ve 

Platform Kurtarma / SART-N”, “Tek Kurtarıcı, HUB, Spinner ve Kanat İçi Kurtarma 

/ SART-H”, “Nacelle, Kule ve Platform Kurtarma Yenileme / ART-NR” ve “HUB, 

Spinner ve Kanat İçi Kurtarma Yenileme / ART-HR”  Modüllerinin Eğitimlerini 

INTERCON Eğitim tesislerinde ve müşterinin şartları uygun olması halinde, mobil 

olarak müşteri sahasında da eğitim vermek,  

 Eğitime katılan personel, eğitmen ve kursiyerlerin güvenliğini sağlamak, 

 Süreklilik arz eden güvenli çalışma ortamları yaratmak, 

 Eğitim başlangıcında yapılan tanışma konuşmasını, kursiyerlerin seviyelerini tespit 

etmeye yönelik yaparak, katılımcıların seviyelerine uygun eğitim stratejisini belirlemek, 

 Eğitim tesisimizin teknolojik ve standartlar çerçevesinde gelişimi konusunda gayret 

göstermek ve gelişmeleri yakından takip etmek, 

 GWO BST-R ve ART-R eğitimi alacak olan kişilere mevcut bilgi tazelenmesinin yanı sıra 

sektörde yaşanılan gelişmeler konusunda da bilgilendirmeler yapmak, 

 Kursiyerlerin eğitim sonrasındaki iş yaşamlarında karşılaşacakları tehlikeler, bu 

tehlikeleri nasıl kontrol edecekleri ve azaltacakları konusunda bilinçlendirmek, acil 

durum karşısında uygun şekilde davranmaları için gerekli bilgi, beceri ve bilinç ile 

donatarak, doğru kullanım ile operasyon güvenliğini artırmak 

Hedefimizdir. 

 

 Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için INTERCON İple Erişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. 

tüm risklere karşı GWO Eğtimleri Programı çerçevesinde iç ve dış paydaşların beklentilerini 

karşılamak için müşteri ve paydaş memnuniyetini, Faaliyetlerden kaynaklanan her türlü 

İSG risklerini sürekli izler, analiz eder, sürekli uygunluk ve gelişim doğrultusunda 

personelinin süreç güvenliğine yönelik motivasyonunun sürekliliğini temin ve Çalışanların 

Katılımı ve Danışmasını Taahhüt eder, alt yapı ve eğitim ihtiyaçlarını sağlar, iyileştirir.” 
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