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İ Ş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞ İ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI 

 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanununun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince 

iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi(İGS)” verilmesi yasal bir zorunluluktur hükmü 

yer almaktadır. Bu yönetmelik gereğince staj yapacak öğrencilerimizin alması gereken İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 Öğrenci Bilgi sistemi üzerinden Staj başvurusu yapan öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim sistemine 

giriş yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmak zorumdadır. 

 İGS eğitimlerinin toplamda en az %80’ini tamamlamaları gerekmektedir. 

 Eğitimini tamamlayan öğrencilerimize Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden sınavlar çevrimiçi 

olarak yapılır. 

 Sınav geçme notu 60(Altmış)tır. 

 Eğitim alan öğrencilerin sınavda başarısız olmaları halinde, belirlenen tarihler aralığında 

1(bir) ek sınav hakkı tanınır. İlk sınavdan başarısız olan öğrencilere yapılacak ek sınav bir(1) 

hafta sonra yine sistem üzerinden çevrimiçi olarak verilir.  

 Ek sınav sonucunda da başarısız olan öğrenciler İSG eğitimlerinin tümünü baştan almaları 

gerekir. 

 Sınav sonunda başarılı olan öğrencilere sertifikaları Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden 

öğrenim gördüğü birim-okul tarafından hazırlanarak verilir. 

 Sertifikaların üzerinde doğrulama kodu yer alır ve doğrulama kodu olmayan sertifikalar 

geçerli sayılmayacaktır. 

 Çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli test sorularından oluşur. Bu testlerin her türlü telif hakkı 

dersleri veren ve bu proje de yer alan öğretim elemanlarına aittir. Herhangi bir amaçla; 

eğitim içeriğinin farklı platformlarda ve-veya sosyal medya hesaplarına yüklenmesi, hangi 

amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni 

olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, sosyal 

medyada yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. 

 Bu Eğitimden yararlanan tüm öğrencilerimiz bu şartları ve yasal zorunlulukları kabul etmiş 

sayılır. Oluşabilecek aksi durumlarda üniversitemiz tüm telif haklarını ve her türlü sistem 

giderlerini talep etmeye ve yasal haklarını kullanmaya yetkilidir. 

 Alınacak İSG eğitimi süresince sistem üzerinde yapacağı her türlü işlemlerden eğitimi alan 

öğrenciler sorumludur. Eğitimlerin tamamlanması ve sınav sürecindeki işlemler sistem 

üzerinden çevrimiçi olarak takip edilmekte olup, istenilen durumlarda veriler yasal olarak 

kullanılabilecek ve gerekli birimler ile paylaşılabilecektir. 

 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir 

kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi 

bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 

gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 

sayılır. 

 

 

 

 



Sıkça Sorulan Sorular Hakkında: 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

Uzaktan Eğitim ile almış olduğunuz İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminiz ile ilgili tarafımıza çok fazla 

sorulan soralar hakkında açıklık getirmek için lütfen bilgilendirmeleri okuyunuz. 

 

1. Video içeriklerini en az 12 saat ve 30 dakika izlemelisiniz. 

2. Bu zamanı tamamladıktan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği sınavınızı “Aktif Sınavlar” alanından 

alabilirsiniz. 

3. Sınavdan 60 ve üzeri aldığınızda ve 12 saat 30 dakika içeriği izlediğinizde sertifika almaya hak 

kazanırsınız. Sertifikalarınız birimlerinizde Öğrenci İşlerinde basılacaktır. Tüm işlemleri 

tamamladıktan sonra Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

4. Bu işlemlerden birini eksik yapmanız durumunda (12 saat 30 dakika altında video izlemiş 

olmak ya da sınavdan 60 altında puan almak) sertifikanız birimlerinizin sisteminde 

görünmeyecektir. 

5. Sınav için 2 tekrar talebi hakkınız vardır. Lütfen dikkatli kullanınız. 

6. Sınavdan 60 ve üzeri not aldıysanız ve sınav tekrar talebi yaptıysanız REDDELİLECEKTİR. Çan 

eğrisi ya da farklı bir derecelendirme kesinlikle yoktur! Sınıf ortalamanız ya da harf sistemi 

geçerli değildir! 

7. Eğitimleri izlediğiniz alanlardaki “KIRMIZI” ya da “YEŞİL” bilgilendirmeler ve “PUAN” önemli 

değildir. Sadece izlenen süre değerlendirmeye alınır. 

8. Bütün işlemlerde başarılı olup sertifika almaya hak kazandıysanız 3 gün sınırlandırması 

kesinlikle yoktur. 

9. Sınav tekrar talepleriniz en kısa zamanda cevaplandırılmaktadır. Lütfen bu nedenle e-posta 

ya da mesaj atmayınız. En kısa zamanda önünüzde görülecektir sınavınız. 

10. Sizlere gönderilen tüm yönergeleri okuyunuz. 

 

 

Tüm bu durumların dışında sorularınız olursa bizlere başvurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

STAJ KOMİSYONU 


