
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 

 

        Programımız "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara 

insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite anlayışına uygun olarak yetişmelerini 

sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğretim Programıdır. 

 

        "İş Sağlığı ve Güvenliği", iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların 

güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma 

ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Son yapılan yasal düzenlemelerle 

birlikte Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar giderek 

artmaktadır. Yeni yasal düzenlemeler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere, tüm çalışma 

alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır. "İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu, 

işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet 

verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında 

oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan 

riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale 

getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını 

iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli 

olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve 

çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası 

geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, 

işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu 

tutmaktadır. 

 

 Programın kontenjanını ve öğretim dili:  

 

      60 kontenjanlı ve öğretim dili Türkçedir. 

 

 Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.): 

 

       Bir öğrencinin programı başarı ile tamamlayabilmesi için programda belirtilen 120 AKTS 

kredisine sahip olan tüm dersleri başarması, 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması ve 

Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekir. 

 

 



 

 Ölçme ve Değerlendirme Esasları:  

 

       Çalışma programları her biri 14 haftalık ders dönemi ve onu takip eden 2 haftalık final 

dönemini içeren iki dönemden oluşmaktadır. Her bir dönemin 7. haftaları vizelere ayrılmıştır. 

Derslere ve laboratuvarlara devam zorunludur. Yalnız, öğrencilerin teorik derslerin %70’ine 

devam şartı aranmaktadır. Öğrencilerin bir vize ve bir final sınavına girmeleri gerekmektedir. 

Öğrencilerden ayrıca her dönemin ilk haftası duyurulan ev ödevleri, quizler ve stajlardan 

oluşan dönem ödevlerini tamamlamaları istenmektedir. 

 

       Sınav kağıtları, quizler, ev ödevleri ve stajlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı 

notu, ara sınavın %40’ı, dönem sonu sınavının %60’ı düşünülerek hesaplanır. Başarı notu 

daha sonra harf notuna dönüştürülür. 

 

       Final sınavından alınan 54 ya da 54 altı notlar, yarıyıl sınavı ve dönem ödevi 

düşünülmeksizin dersten başarısız olmak anlamına gelir. Dersten geçmek için öğrencilerin en 

az CC harf notuna sahip olmaları gerekir; bu da bir dönem için öğrencinin genel akademik 

ortalamasının en az 2.00 olması demektir. Aksi takdirde derslerin tekrar edilmesi gerekir. 

Başarısız öğrencilere, ilan edilen tarihlerde ders seçmeleri ve kayıt yaptırmaları koşuluyla, bir 

dönem için ders almak üzere şans verilir. 

 

Başarı Notu Katsayı Puan 

AA 4.00 90-100 

BA 3.50 85-89 

BB 3.00 75-84 

CB 2.50 70-74 

CC 2.00 65-69 

DC 1.50 60-64 

DD 1.00 55-59 

FD 0.50 50-54 

FF 0.00 00-49 

 

                        FF, FD (Başarısız); FZ (Devamsız); FT (Tekrar) 

 

 



 İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Alınacak Derece ve Unvan: 

 

       Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İş Sağlığı 

ve Güvenliği alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programdan mezun olan kişiler İş 

Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı unvanını alır. 

 

 Akademik İlerleme Olanakları 

 

       “İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları 

takdirde; 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 İşletme 

 Sağlık Yönetimi 

 Sosyal Hizmet 

 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

 

             Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. 

 

       Ayrıca 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık 

öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına sınavsız devam hakkı kazanmakta ve 

ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir. 

 

 Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam olanakları: 

 
        6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) 

istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Mevzuatta yapılan son değişikliklerle birlikte piyasada iş 

güvenliği uzmanı ihtiyacı arttığından dolayı, mezun olan öğrencilerimizin kamu ve özel 

sektörde iş bulma imkânları daha da artmış bulunmaktadır. 

 

       Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı 

yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık 

merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve 



Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve 

Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş 

Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" 

unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır. 

 

 STAJ 

Harran Üniversitesi öğretme ve öğrenme sürecinde pratik uygulamanın öneminin 

farkındadır ve bu yüzden müfredatlar da mezuniyet için gerekli olan zorunlu staj 

uygulamasına sahiptir. Staj uygulaması müfredatın zorunlu bir parçası olarak 

tanımlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencilerinin ücretli veya ücretsiz olarak 

belirli bir süre içinde yaptığı “Zorunlu Uygulamalı Eğitim” çalışmasıdır. Bu 30 günlük iş 

gününü tamamlayan ve staj süresince izlediği program hakkında detaylı bir rapor hazırlayan 

öğrenciler öğrenim gördüğü bölüme başvurup sorumlu öğretim üyesinden staj süreçlerini ve 

raporlarını değerlendirmelerini istemek durumundadır. 

 Amaç  

Öğrencilerin meslekleri ile ilgili olarak deneyim sahibi olmalarını ve uygulamalı eğitim 

görmelerine olanak sağlamaktır. 

 Kapsam  

İş Sağlığı ve Güvenliği programı eğitim süresinde 2547 sayılı yükseköğretim kanunu 

gereğince yapılması zorunludur. Zorunlu stajlarını tamamlayamayan öğrencilere diploma 

verilmez. 

 Uygulama  

a) Staj programı öğrencilerin olanakları ve/veya yüksekokulun kurum ve kuruluşlarla 

yaptığı iş birliği sonucu temin edildiği kontenjanlar çerçevesinde, 30 gün olarak, eğitim 

dönemi dışında yapılır. (hafta sonları hariç). Staj komisyonu tarafından belirlenen tarihler 

dışında gerçekleştirilen stajlar komisyonca kabul edilmemektedir.  

Öğrenciler, staj yapacakları kurumları, dönem başında Bölüm Başkanlıklarına yazılı 

olarak bildirmek zorundadırlar. Staj yapacağı kurumlar, bölüm başkanı tarafından onaylanan 

öğrenciler, stajlarına başlayabilirler. Staj yapacağı kurum konusunda bölüm başkanının 

tereddütte kaldığı veya onaylamadığı öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda görüşülerek 

nihai karar verilir. 


