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T.C 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU 

STAJ YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin staj çalışmaları ile ilgili esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmasının zamanına, süresine, içeriğine ve 

değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge: 

a) 3308 sayılı Milli Eğitim Kanunu,  

b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  

c) 9/10/2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 inci maddesi, 

ç) 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde 

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4: Bu Yönergede geçen; 

a) Bölüm: İzmit Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölümleri, 

b) Bölüm Başkanlığı: İzmit Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölüm başkanlıklarını, 

c) Meslek Yüksekokulu: İzmit Meslek Yüksekokulunu, 

ç) Program: İzmit Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölümlere bağlı olarak farklı alanlarda 

dört yarıyıllık süre ile sürdürülen eğitim programlarını, 
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d) Staj: Öğrencilerin kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmek ve 

pekiştirmek amacıyla gerçekleştirmekle yükümlü oldukları çalışmayı, 

e) Staj Raporu/Defteri: Üzerinde Kocaeli Üniversitesi logosu bulunan, standart formda 

hazırlanmış ve öğrenci işleri bürosu tarafından onaylanmış defter ve gerek görüldüğü takdirde 

tablo, form, fotoğraf, CD vb. dokümanlardan oluşan ekleri ile staj sicil fişini, 

f) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: İzmit Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Staj Esasları 

 

Staj Komisyonunun oluşturulması 

MADDE 5-(1) Staj Komisyonunun oluşturulması aşağıdaki şekilde olur: 

a) Meslek Yüksekokulunun her bir bölümü için ayrı staj komisyonu oluşturulur. 

b) Her bir staj komisyonu, en az bir öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim elemanından 

oluşur. 

c) Staj komisyonu üyelerinin görevlendirilmesi ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından iki yıllık 

süre için yapılır. 

 

Staj esasları 

MADDE 6- (1) Staj esasları şunlardır: 

a) Staj süresi en az 20 işgünüdür. Cumartesi tam gün çalışılan işyerlerinde stajyerin de 

çalışması şartıyla cumartesi günü işgünü olarak sayılabilir.  

b) Staj konuları, Meslek Yüksekokulunun ilgili programlarındaki dört yarıyıllık eğitim 

öğretim planında mevcut ders içeriklerini kapsar. 

c) Staja en az iki yarıyıl ders almış öğrenciler başvurabilir. 

ç) Staj komisyonunun onayı ile staj çalışması yurt dışında da yapılabilir. 

d) Staj çalışmasının yıl içerisinde yapılacağı dönemler ve başvuru şartları yönetim kurulu 

tarafından belirlenir ve her eğitim ve öğretim döneminin başında ilan edilir.  

e) Staj komisyonu gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi staj yerinde denetleyebilir. 

f) Öğrenciler staj süresince Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne tabidirler. 
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Staj yerlerinin ve dönemlerinin belirlenmesi 

MADDE 7- (1) Staj yerlerinin ve dönemlerinin belirlenmesi aşağıdaki şekilde olur: 

a) Staj yapılabilecek dönemler, staj komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla 

belirlenerek her eğitim-öğretim yılı başında ilân edilir. 

b) Staj yapılacak iş yerinin sağlaması gereken nitelikler ile staj yapmaya uygun olup 

olmadığı, aşağıda sıralanan özel hükümlerde belirlenir. Staj sicil fişi ya da defterlerinin aşağıda 

belirtilen özelliklere haiz kurum yetkililerince mühürlenip imzalanması mecburidir: 

1) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı için; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

6 ncı ve 7 nci maddeleri dâhil uygulanması zorunlu olan, tam zamanlı İSG uzmanı çalıştıran iş 

yerleri veya işyeri dışında kurulmuş olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri,  

2) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı için; yangın sayısı yılda yüz ve üzerinde olan 

belediye itfaiye teşkilatları, bünyesinde yangın söndürme birimi olan sanayi kuruluşları, DHMİ 

itfaiye birimleri, organize sanayi bölgelerinde yer alan itfaiye teşkilatları, il afet ve acil durum 

müdürlükleri veya yangın sistemlerinin tasarım ve uygulamasını yapan işletmeler, 

3) Gıda Teknolojileri Programı için;  Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen; 

bünyesinde Gıda Mühendisi, Kimyager, Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner gibi 

alanında uzman ve yeterli önderlik yapabilecek personeli bulunan; 

a) Uygun büyüklükteki özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda üretim 

işletmelerinde,  

b) Gıda katkı maddesi üretim işletmelerinde,  

c) Uygun büyüklük ve şartlara sahip hazır yemek üreten (Catering) firmalarda,  

ç) Kontrol ya da araştırma amaçlı kurulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda 

kalite/kontrol laboratuvarları ile akredite özel gıda laboratuvarları,  

4) Çevre Koruma ve Kontrol Programı için; Su ve atıksu akredite laboratuvarları, çevre 

danışmanlık şirketleri, Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimler, belediyeler (çevre birimleri, 

deponi alanları, arıtma tesisleri), özel şirketlerin arıtma tesisleri ve bunun gibi kurum ve 

kuruluşlar, 

5) Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı için; Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen; 

bünyesinde Gıda Mühendisi, Kimyager, Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi,  gibi alanında 

uzman ve yeterli önderlik yapabilecek personeli bulunan;   

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (Üniversiteler, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl 

ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Belediyelerin ilgili müdürlükleri vb.),  

b) Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri vb.),  

c) Özel Sektör İşletmeleri (Bitkisel üretim seraları, tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalat ve 
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ihracatını yapan işletmeler, bitkisel ilaç ve gıda desteği imal eden işletmeler, yetiştiricilik ya da 

toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan firmalar ve bunların satışını yapan aktarlar vb.),  

ç) Fitoterapi, Aromaterapi hizmeti veren sağlık kuruluşları,  

d) Bitkisel analiz laboratuvarları (alanı ile ilgili özellikle uçucu yağ, sabit yağ, toprak 

analizleri, yaprak analizleri, besin maddesi analizleri vb. analizleri yapan laboratuvarlar), 

e) Botanik bahçeleri ve arboretumlar.  

(2) Yukarıda sayılan özel hükümlere ilave olarak ilgili alanda Seviye-5 Mesleki Yeterlilik 

Belgeli çalışan bulunması durumunda da ilgili kurumlarda staj yapılabilir.  

 

Staj başvurusu 

MADDE 8- (1) Staj başvurusu aşağıdaki şekilde olur: 

a) Staj yerlerini kendileri temin eden öğrenciler, işyerlerinden staja kabul edildiklerine 

ilişkin bir yazı getirerek Staj Komisyonuna onaylatırlar. 

b) Staj yapacak öğrenciler, staj komisyonu tarafından ilan edilen gerekli belgeleri başvuru 

süresi içerisinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne teslim ederek staj onaylarını yaptırırlar. 

 

Staj raporunun hazırlanması 

MADDE 9- (1) Staj raporunun hazırlanması aşağıdaki şekilde olur:  

a) Öğrenci, staj defterini bu Yönergenin ekinde yer alan ve Staj Defteri Ön Kontrol Listesi 

EK-1’e göre kontrol ettikten sonra teslim etmek zorundadır.  

b) Staj defterinin hazırlanması esnasında; İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Ek-

2’de yer alan adımlara dikkat etmelidir. 

c) Staj esnasında yapılan tüm işlemlerin teknik detayı, gerekli resim ve hesaplar, temiz bir 

şekilde staj defterine günü gününe kaydedilir. 

ç) Öğrenci, çalışma konusunu tanıtmak üzere; fotoğraf, fotokopi, ozalit, rapor, proje vs. gibi 

dokümanları staj defterine ekleyebilir. 

d) Staj defterinde belirtilen kısımlar eksiksiz doldurulduktan sonra ilgili sorumlulara 

imzalatılır. Defter, işyeri yetkilisi tarafından onaylanır. 

 

Staj devam şartları 

MADDE 10-(1) Staj devam şartları şunlardır: 

a) Stajda devam zorunluluğu vardır. Ancak kaza, birinci derecede yakının ölümü, hastalık 

(sağlık raporu), doğal afet vb. nedenlerle staja devam edemeyen ya da eksik staj yapan 

öğrencilerin bu durumu belgelemek koşuluyla danışmanlarına bildirmeleri gerekir. İzinli sayılan 

staj gün sayısının 5 günden fazla olması durumunda Staj tekrarı gereklidir.  
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b) Olağanüstü haller ve mücbir nedenlere istinaden stajı eksik kalan öğrenciye, Staj 

Komisyonu kararınca kalan staj süresi karşılığı, staj kazanımlarına uygun atölye çalışması, proje 

vb. uygulamalı görevler verilebilir. 

 

Staj raporunun teslim biçimi ve zamanı 

MADDE 11- (1) Staj raporunun teslim biçimi ve zamanı aşağıdaki şekilde olur: 

a) Staj sicil fişi, işyeri yetkilileri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ilgili bölüm 

başkanlığına posta ile kapalı ve mühürlü zarf içinde gönderilir veya bölüm başkanlığına aynı 

şekilde öğrenci tarafından tutanakla elden teslim edilir. 

b) Öğrenci, staj defterini; güz yarıyılının ilk iki haftası içinde, öğretim yılı içinde yapılan 

stajlarda ise stajın bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde Staj Komisyonu’na teslim etmek 

zorundadır. 

c) Süresi içerisinde teslim edilmeyen stajlar yapılmamış sayılır ve staj çalışması öğrenci 

tarafından tekrar edilir. 

 

Staj çalışmasının değerlendirilmesi 

MADDE 12- (1) Staj çalışmasının değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde olur: 

a) Staj çalışmaları, staj komisyonu tarafından açıklanan takvime uygun şekilde, "başarılı" 

veya "başarısız" olarak değerlendirilir. 

b) Değerlendirmede staj defterinin içeriği, yeterliliği ve doğruluğu ile birlikte staj sicil fişi 

dikkate alınır. Öğrenci, staj komisyonu tarafından görüşmeye tabi tutulur. Başarılı bulunan staj 

çalışmaları onaylanarak kabul edilir. Başarısız bulunan staj çalışmaları ise öğrenci tarafından 

tekrar edilir. 

c) Reddedilen stajlara itiraz süresi 10 iş günüdür. 

 

Ders yükü 

MADDE 13-(1) 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğince, staj dersinde görev alan 

öğretim elemanına haftada 2 (iki) saat uygulama ders yükü yüklenir. 

 

Staj sonuçlarının duyurulması 

MADDE 14- (1) Kabul veya reddedilen stajlar Bölüm Başkanlığınca ilân edilir. 

 

Staj muafiyetleri 

MADDE 15- (1) Staj muafiyetleri şunlardır: 
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a) Yatay geçiş yoluyla İzmit Meslek Yüksekokulu’na kaydolan öğrenciler, staj 

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

b) Daha önce yapılan stajlar öğrencinin başvurusu üzerine staj komisyonunca 

değerlendirmeye alınır. Başvuru dilekçesinde daha önce yapılan stajın nerede yapıldığı, süresi ve 

içeriği belgelenmelidir. Staj komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucunda uygun görüldüğü 

takdirde daha önce yaptığı staj kabul edilerek öğrenci staj yükümlülüğünden muaf tutulabilir.  

 

Cezayı gerektiren sorumluluklar 

MADDE 16- (1) Cezayı gerektiren sorumluluklar şunlardır. 

a) Öğrenciler staj süresince Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidir. 

b) Öğrenciler stajları sırasında staj yerindeki eylem ve işlemlerinden dolayı sorumludurlar. 

Bu konuda ilgili işyerinde geçerli olan yasal uygulamalar ve yönetmelikler geçerlidir.  

c) Staj yapacak öğrencinin staj yaptığı dönemde sağlık sigortası okul tarafından ödendiği 

için, evrakları yapılan öğrenci stajına gitmediği veya okuluna bildirmeden yarım bıraktığı 

durumlarda öğrenciye ödenen sigorta ücreti öğrenciden geri alınır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17- (1) Bu Yönergede açıklanmayan durumlarda staj komisyonun alacağı kararlar 

geçerlidir. 

(2) İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulanması halinde, hazırlanacak İME yönergesi 

dayanak alınır. 

 

Yürürlük 

MADDE 18-(1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK-1.  

 

İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

STAJ DEFTERİ ÖN KONTROLÜ 

 

Aşağıdaki kontrolleri kendi başınıza yaptıktan ve sorulara EVET cevabı verdikten sonra, Staj 

Defterinizi (Pratik Çalışma Defteri) ilgili programa ait Staj Komisyonuna teslim ediniz. Staj 

yapıldıktan sonra en geç iki (2) hafta içinde staj defteri teslim edilmelidir. Aksi durumda, stajınız 

yapılmamış sayılmaktadır.          

Sıra İşlem Evet 

1 Pratik Çalışma Defterinin ön kapak sayfasında, çalışmayı yapan öğrencinin 

(Sizin) Bölüm; Adı Soyadı ve No bilgileri yazmakta mıdır? 

 

2 Defterin içindeki ilk sayfada (Sağ üst köşede resminiz olan sayfa): 

 2.1. Resminiz var mı?  

2.2. Resminiz üzerinde İzmit MYO kaşesi var mı?  

2.3. Pratik Çalışma Dalı: Program bilginiz yazıyor mu?  

2.4. Soyadı, Adı ve No:  Bilgiler yazılı mı?  

2.5. Bölüm / Sınıf: Bilgiler yazılı mı?  

2.6. Kuruma Ait Bilgiler: Kurumun Adı; Kısım; Çalışma Tarihleri ve Hafta sayısı 

(4 veya 5 hafta yazmalı) yazıyor mu? 

 

2.7. Öğrencinin durumu başlığı altında, “Tavır ve Hareketler”, “Çalışkanlık” ve 

“Yetenek” alt başlıklarının altında ilgili harfler (A, B, C, D veya E) yazılı 

mı? 

 

2.8. Sayfada staj yaptığınız şirketin kaşesi ve kaşenin üzerinde imzası basılı mı?  

3 3. sayfa ve sonrasındaki “Haftalık Çalışma” sayfalarında: 

 3.1. ….. Tarihinden ……. Tarihine kadar …1… Haftalık Çalışma başlıklarında 

….. boşluklar dolduruldu mu? 

 

3.2. 3. sayfadaki Pazartesi-Cumartesi yazan ilk kutuda, staja başladığınız ilgili 

günden itibaren bilgiler yazıldı mı? (Örneğin, Staja başladığınız ilk gün 

Çarşamba ise, Çarşamba gününden itibaren doldurulmalıdır) 

 

3.3. Sayfa no’ları 1’den başlamak üzere yazıldı mı? Not: Aynı günde, staj 

defterinde 1’den fazla sayfa yazılı olabilir. Örneğin: 3-7 olabilir. 

 

3.4. Yapılacak İşler sütununa, o gün yaptığınız işlerin ana başlığı kısaca 

yazılacaktır. İşlerin ayrıntısı, ilgili sayfada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 

3.5. Çalışılan saat sütununa, o gün çalıştığınız toplam saat sayısı yazılmalıdır: 

Örneğin 9 saat gibi. Sabah başlama ve akşam bitirme saatleri yazılmamalıdır 

(Örnek: 09.00 – 18.00 gibi yazılmayacaktır) 

 

3.6. Eğer tam bir hafta çalıştıysanız, haftalık toplam saat 45 saat olmalıdır. İş 

Kanunu’na göre Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Eğer haftada 5 

gün çalıştıysanız, günlük çalışma süresi 9 saattir. 

 

3.7. Sayfaların altında, Çalıştığı İşyeri ve Kısım, kontrol eden ve soyadı, Adı ve 

İmzası kısmında mutlaka firmanın kaşesi ve kaşenin üzerinde yetkili imza 

olmalıdır. 

 

3.8. Defterin içindeki sayfalarda numaralı mı? Yapılan işler ayrıntılı olarak yazılı 

mı? İlgili belgeler düzgün bir şekilde yapıştırıldı mı? Kontrol sonucunda 

şirkete ait kaşe ve kaşenin üzerinde yetkili kişinin imzası var mı? 

 

4 “Staj Sicil Fişi”niz, şirket kaşeli ve imzalı olarak kapalı zarf içerisinde 

yanınızda mı? 

 

5 Tarafınıza verilen “Staj Defteri Çalışmaları” konularına ait cevapları  
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biliyor musunuz? Staj Defterinizde yazanları özümsediniz mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2. 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 

“STAJ RAPORU/DEFTERİ” ÇALIŞMALARI 

 

Aşağıda staj defterinin içerisinde yer alması gereken bilgiler listelenmiştir. Staj defteriniz asgari 

bu bilgiler ile işyerinde günlük olarak yaptığınız diğer işleri de ayrıntılı olarak içermelidir. Staj 

yapıla kurum tarafından paylaşılmak istenmeyen bilgilere ait form veya tablolar boş olarak 

örneklendirilmelidir.  

A. İşyeri tanıtımı  

a. NACE kodu, tehlike sınıfı;  “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliği’ndeki” tam adı ile 

b. Kullanılan hammaddeler, 

c. Makinalar 

d. Üretim süreci  

e. Kaza sayıları 

f. Eğitim planı ve eğitim saatleri 

g. Organizasyon,  

h. Çalışan temsilcisi, sayısı, rolü 

i. İşyerindeki İSGB ve yerleşimi, yasal uygunluğu 

j. Kuruluşun OHSAS ve diğer yönetim sistemi belgeleri var mı? Bu konuda hangi 

çalışmalar yürütülüyor? 

NOT: Stajınızı OSGB’de yapıyorsanız OSGB’nin hizmet verdiği en az bir işyeri için ilgili 

olarak bu soruları cevaplayınız. Ayrıca OSGB için de değerlendirme yapınız  

B. Risk değerlendirme süreci 

a. Yapılmış mı? 

b. Yöntemi ve neden bu yöntemi kullandıkları? 

c. En son ne zaman ve niçin gözden geçirilmiş? 

d. Önlemler yeterli? Uygulamalar izleniyor mu? Sizce yeterli mi ve etkin mi, başka 

neler yapılabilir? 

e. Bir makina için risk değerlendirmesini yapınız 

C. Kaza olay araştırma, meslek hastalıklarını fark etme, öneri uygunsuzluk bildirme, 

iyileştirme faaliyetlerini yönetme 

a. Meslek hastalığı var mı? Nasıl tanı konuluyor? Önleyici faaliyetler neler? 

b. İşe giriş, periyodik sağlık muayeneleri, çalışanın bir önceki işindeki sağlık 

muayeneleri, 

c. Kaza önleme çalışmaları neler? Kaza incelemeleri nasıl yapılıyor? İncelemeye 

kimler katılıyor? Tekrarını önlemek için neler yapılıyor? Kaza risk 

değerlendirmede öngörülmüş mü? Öngörülmemiş ise risk değerlendirme 

güncelleniyor mu? 

d. Öneri, uygunsuzluk bildiriliyor mu? Bildirenler ödüllendiriliyor mu? Bu konuda 

kurulmuş ve işletilen bir sistem var mı? 

D. Donanım ve ekipmanların kontrolü, periyodik muayeneleri 

a. İş ekipmanları ve makinaların ilk kullanımında ve sonraki kullanımlarında kontrol 

ediliyor mu? İş ekipmanları yönetmeliği doğrultusunda düzenli periyodik kontrol 

yapılıyor mu? Kim sorumlu? İzleme sistemi nasıl işletiliyor? 

b. Ortam ölçümleri yapılmış mı? Toz, gürültü, aydınlatma, vb.  

c. Elektrik tesisatı, paratoner, topraklama, vb. donanımlar periyodik olarak test 

ediliyor mu? 

d. Yangın söndürme donanımlarının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Yapan 

kişi/kurumların yetkinliği onaylı mı?  

e. Algılama ve duyurma sistemlerinin kontrolü yapılıyor mu? 
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f. Bu periyodik kontrollerin kayıtları tutuluyor mu? Bir örneğini staj defterinize 

ekleyiniz. 

E. Eğitim 

a. Yıllık eğitim planı 

b. Eğitim katılım izleme sistemi 

c. Kuruluşa özel kısa bir eğitim hazırlayınız 

d. Hijyen eğitimleri  

e. Taşeron eğitimleri 

F. İletişim ve bilgilendirme faaliyetleri  

a. Çalışanlar İSG faaliyetlerinden nasıl haberdar ediliyor? 

b. İSG kurul notları çalışanlara duyuruluyor mu? 

c. Çalışan temsilcisi hem çalışanlar hem de yönetimle nasıl iletişim kuruyor? 

Sorunları dinleniyor mu? Süreçlere katılımı destekleniyor mu? 

G. Acil durum yönetimi 

a. Yangın önleme güvenlik sistemi 

b. Patlamadan korunma için faaliyet yürütülüyor mu? Neler? 

c. Yangın tehlikesi yaratabilecek işler için iş izin sistemi var mı? Nasıl işletiliyor? 

d. Müteahhit ve çalışanların çalışmaları nasıl yönetiliyor? 

e. Acil durum müdahale planları var mı? Tatbikatlar yapılmış mı? Tatbikat sonrası 

değerlendirme yapılıyor mu? 

f. İlk yardım müdahale sistemi,  

g. İlk yardımcı işçi eğitimi, saha uygulamaları 

h. Varsa revir ve yeterliliği nedir? 

H. İş yerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD) 

a. Seçimi, seçimde çalışan katılımı nasıl? 

b. Kullanımı, kullanılmaması durumunda yaptırımlar? 

c. Eskiyen KKD’lerin yenilenme sistemi? 

İ. Etiketleme ve işaretleme 

a. Kimyasalların etiketlenmesi, çalışanların kimyasal etiketleme ile ilgili eğitimi 

b. Bilgilendirme ve yön levhaları 

c. İş güvenliği uyarı levhaları 

d. Çalışanların uyarı levhaları hakkında ki farkındalığı 

J. İSG Kurulu 

a. Gündemi 

b. Toplantı notu 

c.  Üyeleri, üyelerin toplantıya katılım ve katkıları 

d. Alınan kararların izlenme yöntemi 

e. İş kazası ve meslek hastalıklarının kurulda görüşülmesi 

(mümkünse bir kurula izleyici olarak katılmanız ve gözlemleriniz) 

K. Öneriler 

a. Bu kuruluş için iş sağlığı ve güvenliği açısından uygulamalarının etkinleştirilmesi, 

önleme faaliyetlerine katkısı açısından önerileriniz nelerdir?  

 


