KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Eğitim Sözleşmesi
1. Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
verilmekte olan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programlarına katılmak isteyen
adayların, kanunda belirtilen branşlardaki lisans veya ön lisans (sadece iş sağlığı ve güvenliği
programı) eğitimini tamamlamış ve bu alanda mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip
olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru sırasında eğitim kurumumuz
tarafından yapılır.
2. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programlarına katılmak isteyen adayların, eğitim
başvuruları iki aşamada yapılır.
a) Ön kayıt işleminde katılımcılar, Eğitim Kurumu web sayfasından online olarak veya bireysel
olarak başvuru yapabilirler. Her iki durumda da katılımcılar, 300 TL’lik ön kayıt ücretini
ödemek ve dekontunu eğitim kurumumuza göndermek zorundadırlar. Ön kayıt ücreti toplam
eğitim ücretinden düşülür. Ön kayıt işlemini yapan ve ücretini ödeyen katılımcıların, sonradan
herhangi bir nedenle eğitime katılmaktan vazgeçmeleri durumunda, ön kayıt ücreti geri iade
edilmez.
b) Kesin kayıt işleminde ise katılımcılar, eğitim kurumumuza aşağıdaki belgeler ile başvurmak
zorundadırlar. Kesit kayıt (son kayıt) işleminin, uzaktan eğitim başlama tarihinden 7 gün
öncesine kadar yapılması zorunludur.
1. Eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve
T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi.
2. Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren
diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
3. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
4. Eğitim ücreti dekontları. Eğitim ücretinin 300 TL’lik kısmı ön kayıt işleminde ödenir ve
geri kalan kısmı da uzaktan eğitim başlama tarihinden 7 gün öncesine kadar ödenerek,
dekontu kesin kayıt işleminde eğitim kurumumuza teslim edilir.
3. İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim
kurumumuz tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve
belgeleri geçersiz sayılır.
4. Eğitim kurumumuz ilgili belgeleri “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği adaylardan almak zorundadır. İlgili yönetmeliğin 21.
Maddesinin beşinci fıkrasında “Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları
programın gerektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu
müdür tarafından onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak
zorundadır” ibaresi bulunmaktadır.
5. Katılımcılar, uzaktan eğitim başlama tarihinden 7 gün öncesine kadar bilgi vermek şartıyla
eğitim başvurularında değişiklik yapılabilir. Fakat bu tarihten sonra herhangi bir sebeple
eğitim başvurunuz iptal edilmez ya da tarihi değiştirilemez.
6. Katılımcılar, kesin kayıt işlemi sırasında yani uzaktan eğitim başlama tarihinden 7 gün öncesine
kadar, eğitim ücretinin geri kalan kısmının tamamını ödemek zorundadırlar. Uzaktan eğitim
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başlama tarihinden 7 gün öncesine kadar eğitim ücretinin tamamını ödeyen katılımcıların kesin
kayıtları yapılmış olur. Bu tarihte eğitim ücretlerini ödemeyen katılımcılar eğitime
katılamazlar.
7. Kesin kayıt işlemleri yapılmış katılımcıların, kesin kayıt tarihinden sonra herhangi bir nedenle
eğitime katılmaktan vazgeçmeleri ve eğitime devam etmemeleri nedeniyle eğitimlerinin geçersiz
sayılması durumunda, eğitim ücreti geri iade edilmez. Eğitim başladıktan sonra, eğitime devam
etme sorumluluğu tamamen katılımcıya aittir.
8. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının içeriği ve katılımcılar tarafından dikkat
edilmesi gerek hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Katılımcıların, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının 180 saatlik (90 saat uzaktan
eğitim + 90 saat yüz yüze eğitim olmak üzere) teorik bölümünü tamamladıktan sonra 40 saatlik
uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Katılımcılar örgün eğitimin bitiş tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde 40 saatlik uygulama eğitimlerini yapacakları işyerlerini belirleyerek,
Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
bildirmeleri gerekmektedir.
b) Katılımcılar teorik + uygulama eğitimlerin sonunda, “İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulama
Raporu”nu doldurarak, işyerindeki Sorumlu İş Güvenliği Uzmanı’na ve İşyeri Hekimi’ne
onaylatarak Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezine teslim etmesi gerekmektedir.
c) Katılımcıların, 180 saatlik (90 saat uzaktan eğitim + 90 saat örgün eğitim) teorik eğitimin
en az %94’üne ve uygulamalı eğitimin (40 saat) tamamına katılımı zorunludur.
d) Eğitim kurumumuz, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesini
günlük olarak düzenler ve ders başlangıcında derslikte hazır bulundurur. Her dersin
tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları
dersin eğiticisi tarafından “KATILMADI” yazılarak doldurulur ve imza altına alınır.
Eğitim gününün sonunda katılımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tarafından onaylanır.
Katılımcı devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır.
e) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı
eğitim başlatılamaz. Uygulamalı eğitim tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.
f) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içindeki ilgili sınavlara
katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde
sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
g) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına
itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
h) Katılımcı uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulama eğitimlerinden herhangi birini
tamamlamaması durumunda bakanlık tarafından sınavlara alınmayacaktır. 90 saat olan
örgün eğitimde, katılımcılar en fazla 6 saat devamsızlık yapabilirler. 6 saatten fazla
devamsızlık durumunda, katılımcı devamsız sayılacak ve bakanlığa bildirilecektir.
Eğitim sözleşmesindeki tüm maddeleri okudum ve kabul ediyorum.  …./…./2014
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