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                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

                            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

                    ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

              MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

         İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU 

 

Bölüm Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Bölüm 

Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERTAN 

Program İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

Programın 

Amacı 

İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı bir işletmenin tüm iş güvenliği 

sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte elemanlar 

yetiştirmektir. 

Programın 

Hedefi 

Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm 

tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri 

önlemede gerekli tedbirleri sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, gündemdeki olaylara duyarlı ve 

gelişmeleri izleyen, mesleki etik kurallara uygun davranan bireyler 

yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır. 

Program 

Öğrenme 

Çıktıları 

 

1. Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İş Sağlığı ve Güvenliği 

problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi 

kazanabilme.  

2. Diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) 

ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve iş sağlığı ve güvenliği 

alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilme. 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel bilgilere (yönetim, iletişim, yasal 

mevzuat, dökümantasyon, risk değerlendirme, hijyen v.b.) sahip olabilme.  

4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği işlevleri ile 

ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve 

değerlendirebilmeyi becerebilme.   

5. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve 

becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını 

belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik 

karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilme. (analytic skills).  

6. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme 

becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 
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7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri 

tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 

8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

Eğitim - 

Öğretim 

Yöntemleri* 

Başlıca öğrenme 

faaliyetleri 
Kullanılan Araçlar 

Ders 
Dinleme ve 

anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Tartışmalı 

Ders 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Özel Destek 

/ Yapısal 

Örnekler 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

Role Yapma 

/ Drama 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

Problem 

Çözme 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

 

Vaka 

Çalışması 

 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

  

Beyin 

Fırtınası 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

 

 

 

Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Gösterim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işlee 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Benzetim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, Bilişim 

becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 
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Seminer 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve 

anlamlandırma, 

yönetsel ecriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Grup 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım 

çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları 

işleme, Araştırma – 

yaşam boyu 

öğrenme, yazma, 

okuma 

  

Laboratuar 

Gözlem/durumları 

işleme, Bilişim, 

yönetsel beceriler, 

takım çalışması 

Özel donanım 

Ödev 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta 

 

Sözlü 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

durumları işleme, 

soru geliştirme, 

yorumlama, sunum 

  

İnceleme / 

Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma 

  

Panel 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Konuk 

Konuşmacı 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, 

özel donanım 

Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması, Araştırma 

– yaşam boyu 
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öğrenme, yazma, 

okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden 

planlanmış özel 

beceriler 

 

 

Verilen Derece 

 

Bu bölüm, yükseköğretimde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 120 ECTS 

kredilik kısa dönem derece sistemine tabidir.  

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri 

sağlandığında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ön lisans derecesine sahip 

olunur.  

 

Kabul 

Koşulları 

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal 

mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / 

sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru 

yapabilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım 

Kataloğunda mevcuttur. 

 

 

Mezunların 

İstihdam 

Olanakları ve 

Üst Kademeye 

Geçiş 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu 

sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş 

yeri hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.  

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde 

isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) 

girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam 

edebilirler.  

Acil Yardım ve Afet Yönetimi  

İşletme  

Sağlık Yönetimi  

Sosyal Hizmet  

 

Mezuniyet 

Koşulları 

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması 

gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü staj yapmış olması 

gerekmektedir.  

Ölçme ve 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. 

Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 


