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2021 ̠  2022 Güz Yarıyılında Uzaktan Öğretim İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 

Programına öğrenci alınacaktır. 

 

 Başvurular 8 Eylül ˗ 19 Eylül 2020 tarihleri arasında http://lisansustu.agri.edu.tr  adresi 

üzerinden online olarak yapılacaktır. Sonuçlar 20 Eylül 2021 tarihinde Enstitü sayfasından ilan 

edilecektir. 

 Programa yerleşenlerin kesin kayıtları 21-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

 

İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz (Uzaktan Öğretim)  Yüksek Lisans Programında; 

 

 ALES şartı aranmaz.  

 Programa başvuru için adayların herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim programından mezun 

olmaları gerekir.  

 Başarı sıralaması lisans mezuniyeti diploma notuna göre yapılacaktır *. 

 Kontenjanı 50 kişi ile sınırlıdır. Program en az 20 öğrenci için açılacaktır. 

 Eğitim süresi 2 dönem olup program toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.  

 Öğrenim ücreti miktarı toplam 6000 TL dir (10 ders için 5000 ve bitirme projesi için 1000 TL). 

Öğrenim ücreti 2 taksit halinde (2500 + 3500) her dönem başında ödenecektir. Tezsiz yüksek lisans 

programında başarısız olunan ders veya bitirme projesinin tekrar alınması durumunda öğrenim 

ücreti (her ders için 500 TL, bitirme projesi için 1000 TL) tekrar ödenir.  

 
 Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları’da (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 

belirtilen alanlardan mezun olanlar) “B Sınıfı” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak 

için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 

Sınavlarına girmeye doğrudan hak kazanır **. 
 

Program kapsamı, ders bilgi paketi ve diğer bilgiler için http://aicuzem.agri.edu.tr/is-sagligi-ve-

guvenligi/  adresi ziyaret edilebilir.  

 

*  Diploma notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde tüm öğrenciler için 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.   

a) Transkriptinde mezuniyet notu hem 4’lük sisteme hem de 100’lük sisteme göre verilmiş olan 

adayların mezuniyet notlarının 4’lük sistemdeki hali Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul 

ettiği not dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir.  

b) Transkriptinde mezuniyet notu sadece 4’lük sisteme göre verilmiş olan adayların mezuniyet 

notlarının 4’lük sistemdeki hali Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği not dönüşüm 

tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir.  

c) Transkriptinde mezuniyet notu sadece 100’lük sisteme göre verilmiş olan adayların mezuniyet 

notları mevcut haliyle değerlendirmeye alınacaktır. Evrak teslimi esnasında bu karşılaştırma 

yapılacaktır).  

http://lisansustu.agri.edu.tr/
http://aicuzem.agri.edu.tr/is-sagligi-ve-guvenligi/
http://aicuzem.agri.edu.tr/is-sagligi-ve-guvenligi/


 

** İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 

MADDE 3 –  

f) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: … mühendislik veya mimarlık eğitimi 

veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, 

s) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve 

biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını 

 

** İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

İş güvenliği uzmanlığı belgesi  

MADDE 8 – 

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi 

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya 

mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir. 

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin yüksek lisans bitirmeleri durumunda 

doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaları için ayrıca 2. Madde de 

belirtilen programlardan birinden mezun olmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrencilerin hem İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek 

Lisans programını hem de İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans Programını bitirmeleri durumunda 

doğrudan sınava girme hakkı kazanırlar. 

 

 

Başvuru ve kayıt ile ilgili soru ve sorunlar için;   

Telefon: 0472 215 50 82   

Belge Geçer: 0472 215 50 84 

E-Posta: lisansustu@agri.edu.tr 

 


