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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'nun kapsamına Stajyer öğrencilerde dahil edilmiştir. Yani staj yapan öğrencilerde staj 
süresince iş sağlığı ve güvenliği bakımından çalışanlar gibi işlem görmektedir. 

 
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanır.

Bu bilgiye dayalı olarak bazı kurumlar (kamu veya özel) staj yapacak öğrencilerden 
sağlık raporu ve iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi aldığına dair belge istemektedir. Bilindiği 
gibi 6331 sayılı Kanun'un 17. maddesine göre kanun kapsamında olan çalışan ve stajyerlerin 
tehlike sınıfına göre (Çalışanların İSG Eğitimi Yönetmeliği ve işletmelerin SGK no'larına göre 
Tehlike Sınıfı Tebliği'nden öğrenilebilen) 8 saat, 12 saat veya 16 saat eğitim almaları 
gerekmektedir. Bu eğitimler Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama 
Yönergesi'nin 30. ve 31. maddeleri gereğince de zorunludur.

Ayrıca, Üniversitemiz çeşitli birimlerinde proje asistanı veya elemanı, misafir araştırmacı 
vb. şeklinde (Üniversitemizin doğrudan kadrolu personeli olmayan) çalışanların İSG Temel 
Eğitimleri de zorunlu olup aynı kapsamda değerlendirilmektedir. 

Bu sebeple, Üniversitemiz öğrencilerinin ve personel olmayan çalışanların konuya ilişkin 
ihtiyaçlarını karşılamak ve zorluk yaşamamaları için İSG Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezimiz (ERSEM binasında yerleşik) planlama yaparak eğitim programı hazırlamıştır. 
Mayıs 2015 tarihinde hafta sonlarını kapsayacak olan eğitimin kayıtları ERSEM binasında 
başlatılmış bulunmaktadır.  

Öğrencilerimize ve ilgililere, konuya ilişkin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi 
bakımından duyuru yapılması hususunda bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
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