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ENDÜSTRĠYE DAYALI EĞĠTĠM 

Öğrencilerimiz okulda görmüĢ oldukları teorik ve 

uygulamalı öğrenimlerini pekiĢtirmek ve mesleki 

deneyim kazanmak amacıyla 2. ve 4. Yarıyıl sonla-

rında 30’ar iĢ günü olmak üzere toplam 60 iĢ günü 

staj yapmaktadırlar. 



Dikey GeçiĢ Olanakları 
Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey GeçiĢ 

Sınavı ile 

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

-İşletme 

-Sağlık Yönetimi 

-Sosyal Hizmet 

bölümüne devam edebilirler. 

MEZUNLARININ ÇALIġMA ALANLARI 

 Program mezunları, tüm kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler-

de, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniver-

site ve yerleĢke Ģeklindeki okullar, alıĢveriĢ merkezleri 

ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma 

ve benzeri acil durum kuruluĢlarında, "ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. 

6331 sayılı Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

ÇalıĢan temsilcisi : ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili ça-

lıĢmalara katılma, çalıĢmaları izleme, tedbir alınmasını 

isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalı-

Ģanları temsil etmeye yetkili çalıĢanı ifade eder. 

MADDE 20 – (1) ĠĢveren; iĢyerinin değiĢik bölümle-

rindeki riskler ve çalıĢan sayılarını göz önünde bulun-

durarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, 

çalıĢanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belir-

lenemediği durumda atama yoluyla, aĢağıda belirtilen 

sayılarda çalıĢan temsilcisini görevlendirir: 

a) Ġki ile elli arasında çalıĢanı bulunan iĢyerlerinde bir. 

b) Ellibir ile yüz arasında çalıĢanı bulunan iĢyerlerinde 

iki. 

c) Yüzbir ile beĢyüz arasında çalıĢanı bulunan iĢyerle-

rinde üç. 

ç) BeĢyüzbir ile bin arasında çalıĢanı bulunan iĢyerle-

rinde dört. 

d) Binbir ile ikibin arasında çalıĢanı bulunan iĢyerlerin-

de beĢ. 

e) Ġkibinbir ve üzeri çalıĢanı bulunan iĢyerlerinde altı. 

Programın Tanıtımı 
Program, çalıĢma alanında üst düzey yönetici ile 

iĢçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden 

daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla 

uygulama becerisine ve ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği 

konusunda genel bilgilere sahip ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği teknikeri unvanında ara eleman yetiĢtir-

mektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçe-

vesinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-

fından yayımlanan “ĠĢ Güvenliği Ġle Görevli Mü-

hendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Ġle ÇalıĢma Usul ve Esasları Hak-

kında Yönetmelik” iĢyerlerinde iĢ güvenliğinden 

sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamı-

nı zorunlu kılmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra iĢyerlerinde risklerin minimize edi-

lerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehli-

kelerin kaynağında yok edilmesi, çalıĢan insanın bu 

ortamda tüm dikkatini iĢine  vererek iĢçi ve fabrika 

iĢ veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu ya-

sal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düĢürmek 

ve bu sayede iĢletmenin karlılığını artırarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunmak da ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır. 

Programın Amacı 
Endüstriyel KuruluĢların ihtiyacı olan ĠĢ Güvenliğine 

yönelik personelin yetiĢtirilmesi ve iĢ güvenliği organi-

zasyonunun mühendislik düzeyinde olan iĢletmelerde, 

mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyin-

de olmayan organizasyonlarda ise iĢletmenin tüm iĢ gü-

venliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte " ĠĢçi 

sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Teknikeri" yetiĢtirmektir. 

 

Ayrıca bu programda, 

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı 

takip eden ve yorumlayan 

-Mesleki etik kurallara uygun davranan, 

-Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için 

alınması gereken tüm tedbirleri alan, 

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri 

önlemede gerekli tedbirleri alabilen, 

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olay-

lara duyarlı ve geliĢmeleri izleyen bireyler yetiĢtir-

mek, hedeflerimiz arasındadır. 


