
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alacak Öğrencilerin Takip Edeceği İşlemler 

1. Staj yapacak öğrencilerimiz, sigorta primlerinin yapılabilmesi ve staja başlayabilmeleri için öncelikle 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden giriş yapılarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim videosunu tamamen 

izlemeleri ve sonucunda yapılacak sınavdan en az 60 almaları gerekmektedir. Sınavdan başarılı olanlar 

sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Eğitim ve sınav için aşağıdaki adımları izleyiniz. 

2. Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj Başvuru ekranının orta üst kısmında gözüken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

için Tıklayınız butonuna tıklayınız. 

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimini tamamlamak ve sınava girmek için 22 dersi %90 oranında izlemeniz 

gerekmektedir. 

4. Sınavda başarılı olan öğrencilerin sınav sonucu ve sertifika durumu bilgileri Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj 

Başvuru ekranının orta üst kısmında gösterilir. 

5. Sınav sonucunda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Staj yapacağınız kurum iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi aldığınıza dair belge isterse sertifikanızı öğrenci işlerinden/bölüm sekreterliğinden alıp 

yüksekokul müdürlüğüne onaylattıktan sonra işyerine götürebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları 

1. Stajyer öğrenci staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz. 

2. Öğrenciler staj bitiminde, staj yöneticisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formunun okula 

göndermek zorundadır. 

3. Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını günlük staj rapor yazım 

kurallarına uygun olarak staj defterine işler. 

4. Öğrenciler, staj dosyalarını ve staj değerlendirme formunu staj uygulama takviminde belirtilen 

tarihler içerisinde öğrenci bilgi sistemine yüklemek veya okula posta yoluyla göndermek zorundadır.  

5. Stajyer öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma saatleri, iş koşulları, giyim kuşam ile disiplin 

ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. 

6. İşyerinden/Meslek Yüksekokulundan izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca 

staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum program staj 

kuruluna bildirilir. 

7. Devamsızlık yapılan gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Eksik 

süre toplam staj süresinin %10’una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip 

getirmediğine bölüm staj komisyonu karar verir. 

8. Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında 

da geçerlidir. 

 


