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Amaç 

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyarak üretimin ve kaynakların verimliliğini sağlayacak, güvenli çalışma 

koşullarını oluşturabilecek yetkinlikte ara eleman yetiştirmek. 

Misyon 

Ölçme ve önleme disipliniyle iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümlenmesine yönelik nitelikli bireyler yetiştirmek; güvenli 

çalışma koşullarının oluşturulmasında çalışanları, işvereni, toplumu ve kamuoyunu bilinçlendirmek, bilgilendirmek. 

Vizyon 

İş sağlığı ve güvenliği alanında evrensel düzeyde bilgi üreten ve yetkin uzmanlar yetiştiren bir akademik referans merkezi 

olmak. 

Kabul Koşulları 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programına kayıt yaptırmak için Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “Sağlık Bölümü” mezun olanlar “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” ön lisans programına sınavsız 

olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun 

olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı 

almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı 

kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir 

programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir.   

Mezuniyet Koşulları 

Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt 

yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 20 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamak. 

Kazanılan Derece 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisansı-Tekniker 

Program Hakkında  

İş sağlığı ve Güvenliği programının amacı kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik işlemleri üstlenebilecek, işletmenin 

tüm iş güvenliği sorumluluğunu yürütebilecek yetenekte " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.  Program; 

işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan 

insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve 

mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı 

sağlayacaktır. 

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, 

dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını 

yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon 

konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini 

yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum 

kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin 

gerektirdiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir. 

İş Alanları  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. 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. Ayrıca, mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan 

“İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilirler 


