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6331sayiltiSSagh|tveG venli{i Kanunu ve kanunttn yiiriit lntesine iliskin q*anlntrs olan

Qalrsanlann iS Sagl$t ve G venli[i Egilimlerinin Usul ve Esaslan Hakkntda Ytinetmelik

hiikiinlerince is yerlerinde qalryanlara "iS Sagl$r ve G venligi Egitimi tiSG)" verilmesiyusul

bir zorunluluktur hiikmti yer almaktadtr. Bu Ydnetmelik gerelince staj yapacak

iilrencilerimizin almasr gereken iq Giivenligi ve iq Salhpr elitimine iligkin esaslar a$afrda

belirtilmigtir.

- flgrenci Bilgi sistemi iizcrinden Staj bagvunrsu yapan iigrencilerimiz Uzaktan Egitim

sistemine girig yaparak is SaflryL ve Giivenlili Egitimine katlmak zorundadtr'

- iGS egitimlerinin toplamda en az "h80 ini tamamlamalan gerekmektedir'

- Elitimini tamamlayan dlrencilerimize uzaktan egitim Sistcmi iizcrindcn stnavlar

gevrirnigi olarak yaPrltr.

- Srnav gegme notu 60 (altmtq) ttr'

- Elitim alan olrencilerin srnavda bagarrsrz olmalan halinde, belirlenen tarihler

aralrlrnda I (bir) ek srnav hakkr tantnrr. ilk stnavdan bagartstz olan 6lrencilere

yaprlacak ek srnav bir (1) hafta sonra yine sistem iizerinden gevrimigi olarak verilir.

- Ek srnav sonucunda da bagansrz olan ii$enciler ISG elitimlerinin tiimiinii bagtan

almalan gerekir.

- Srnav sonunda baqanh olan dlrencilere sertifikalan Olrenci Bilgi Sistemi (OBS)

iizerinden 6lrenim gordiilti birim/okul tarafindan hazrrlanarak verilir'

- Sertifikalann iizerinde dogrulama kodu yer alrr ve do!rulama kodu olmayan sertifikalar

gegerli sayrlmaYacakfi r,

- Qevrimigi srnavlar goktan segmeli test sorularlndan olugur, Bu testlerin her tiirlii

telif hakkr dersleri veren ve bu proje de yer alan iilretim elemanlarlna aittir.

Herhangibiramagla;elitimigerilininfarkhplatformlardave/veyasosyalmedya
hesaplartna yiiklenmesi, hangi amaqla olursa olsun, srnav sorulanntn tamamrnln

veya bir ]osmrnln iiniversitemizin yazrlr izni o|madan kopya edi|mesi, fotolrafinrn

gekilmesi, herhangi bir yolla gofaltrlmasl, sosyal medyada yaytmlanmasr ya da

kullantlmast yasaktrr.

- Bu Elitimden yararlanan tftn 6lrencilerimiz bu r;artlan ve yasal zorunluluklart kabul

etmiq sayrlrr. olugabilecek aksi durumlarda iiniversitemiz tiim telif haklannr ve her tiirlii

sistem giderlerini talep etmeye ve yasal haklannt kullanmaya yetkilidir'

- Alnacak iSC egitimi sii,resince sistem iizerinde yapacapr her ttirlii iglemlerden efitimt

alan oirenciler sorumludur. Elitimlerin tamamlanmast ve slnav siirecindeki iglemler

sistem iizerinden cevrimigi olarak takip edilmekte olup, istenilen durumlarda veriler

yasal olarak kullamlabilecek ve gerekli birimler ile paylaqrlabilecektir'

- Bu testlerin her hakkr sakhdrr. Hangi amaqla olursa olsun, tcstlerin tamamlnln veya brr

krsmrnrn iiniversitemizin yazrb izni olmadan kopya edilmesi, fotogratinm gekilmesi,

herhangibiryollagofaltrlmasr,yaytmlanmastyadakullanrlmastyasakttr.Buyasaga
uymayanlar gerekli cezai sorumlululu ve testlerin hazrlanmasrndaki mali kiilfeti

peginen kabullenmig saYhr.


