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3l sayilt IS Sall$r ve Giivenlili Kanunu ve lcanunun ytirtitiilmesine iliskin q*anlmts olan
Qalryanlann iS Sa{l$t ve Gtivenli{i Elitimlerinin Usul ve Esaslart Hakhnda Yi)netmelik
hi)kiimlerince iS yerlerinde Ealryanlara "iS Sa{l$t ve Gtivenlili Egitimi (iSG)" verilmesi yasal
bir zorunluluktur h'ilkmii yer almaktadr. Bu Yonetmelik gereSince staj yapacak
olrencilerimizin almasr gereken i9 Giivenlili ve ig Saghgr epitimine iligkin esaslar agalrda
63

belirtilmigtir.

-

$frenci Bilgi sistemi tizerinden Staj bagvuruslr yapan olrencilerimiz Uzaktan Efitim
sistemine girig yaparak iS Sagtry ve Giivenlili Elitimine katrlmak zorundadrr.
iCS elitimlerinin toplamda en azoh80 ini tamamlamalan gerekmelfedir.
Egitimini tamamlayan oSrencilerimize Uzaktun elitim Sistemi iizerinden srnavlar
gevrimigi olarak yaprlrr.
Srnav gegme notu 60 (altmtg) tr.
Elitim alan ofrencilerin srnavda bagansrz olmalan halinde, belirlenen tarihler
arahlrnda 1 (bir) ek srnav hakkr tanrnrr. ilk smavdan bagartstz olan olrencilere
yaprlacak ek srnav bir (1) hafta sonra yine sistem iizerinden gevrimigi olarak verilir.
Ek srnav sonucunda da baqanslz olan o$renciler iSG e[itimlerinin tiimi.inii bagtan
almalan gerekir.
Srnav sonunda bagarrh olan ofrencilere serlifikalan Ogrenci Bilgi Sistemi (OBS)
iizerinden olrenim giirdtilii b irim/okul tarafindan hazrclanar ak verilir.
Sertifikalann i.izerinde dofrulama kodu yer altr ve do!rulama kodu olmayan sertifikalar
gegerli sayrlmayacaktr.
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Qevrimigi srnavlar goktan segmeli test sorularrndan olugur. Bu testlerin her tiirlii
telif hakkr dersleri veren ve bu proje de yer alan iifretim elemanlanna aittir.
Herhangi bir amagla; efitim igerifinin larkh platlbrmlarda ve/veya sosyal medya
hesaplanna yiiklenmesi, hangi amagla olursa olsun, slnav sorulartnrn tamamrnln
veya bir krsmrnrn iiniversitemizinyazilrizni olmadan kopya edilmesi, foto[rafinrn
gekilmesi, herhangi bir yolla gofalhlmasr, sosyal medyada yayrmlanmast ya da
kullanrlmasr yasaktrr.
Bu E$itimden yararlanan ttrm ofirencilerimiz bu gartlarr ve yasal zorunluluklarr kabul
etmig sayrlrr. Oluqabilecek aksi durumlarda i.iniversitemiz tiim telif haklannt ve her tiirlii
sistem giderlerini talep etmeye ve yasal haklarrnr kullanmaya yetkilidir.
Almacak iSC egitimi siiresince sistem iizerinde yapaca[t her ti.irlti iglemlerden egitimi
alan ofrenciler sorumludur. Elitimlerin tamamlanmast ve slnav siirecindeki iglemler
sistem iizerinden gevrimigi olarak takip edilmekte olup, istenilen durumlarda veriler
yasal olarak kullanrlabilecek ve gerekli birimler ile paylagrlabilecektir.
Bu testlerin her hakkr sakhdrr. Hangi amagla olursa olsun, testlerin tamamtnrn veya bir
krsmrnrn irniversitemizin yazilt izni olmadan kopya edilmesi, fotografinrn gekilmesi,
herhangi bir yolla go[altrlmasr, yayrmlanmasl ya da kullanrlmast yasakttr. Bu yasala
uymayanlar gerekli cezai sorumluluiu ve testlerin haztrlanmasrndaki mali kiilfeti
peginen kabullenmig saytlrr.

Srkga Sorulan Sorular Hakkrnda
Sevgili O0rencilerimiz;
Uzaktan Egitim ile almrg oldugunuz lg Sa0h6r ve GUvenli$i e$itiminiz ile ilgili taraftmza gok fazla
sorulan sorular hakkrnda aqrklrk getirmek igin lUtfen bilgilendirmeleri okuyunuz.

Stnavda karsr lasabi lecedi
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1) Video igeriklerini en az 12 saat ve 30 dakika izlemelisiniz.
2) Buzamanr tamamladrktan sonra i9 Sa$hQr ve G0venli$i srnavtntzt "Aktif Slnavlar" alantndan
alabilirsiniz.
3) Srnavdan 60 ve iizerialdrdrnrzda ve 12 saat 39 dakik4 iceridi izlediFinizdq sertifika almaya
hak kazanrrsrnrz Sertifikatannrz birimlerinizde O!renci lglerinde bastlacakfir. TOm iglemleri
tamarnladrktan sonra O0renci iglerine bagvurunuz4)Bu igtemlerden birini eksik yapmanrz durumunda (12 saat 30 dakika alttnda video izlemig olmak
ya da irnavdalr 60 altrnda puan almak) sertifikanrz birimlerinizin sisteminde q6rUn!0evecektir'
5; S'nav igin 2 tekrar talebi hakktntz vardtr. LUtfen dikkatli kullantntz.
6) Srnavdan 60 ve fize.ri not aldJvsanz ve srnav tehra,r,talebi
vaptrvsanrz neOOgOilECEKT|R. Can egrisiya da farkh bir derecelendirme kesinlikle voktur!
Srnrf ortalamanrz va da harf sistemi gecerli dedildir!
?) Egittr"leri ,tleOi6iniz alanlardaki "Krrmrzt" ya da "Yegil" bilgilendirmeler ve "Puan" 6nemli
de!ildir. Sadece izlenen sure degerlendirmeye altntr.
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kesinlikle voktuq.
ya
tekr* tabpleriniz en ksa z?manda cevaplandtrrlmaktadrr. LUtfen bu nedenle e-posta
stnavlnlz'
gQrUlecektir
da mesaj atmaytrrtz. En ktsa zamanda $nUnflzde
1O) Sizlere g'nderilen tom Yonergeleri okuyunuz.
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Ttirn bu dururnlarrn_d_1g1i1g[g sorulannz olursa bizlere bagvurabilirsiniz.

