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Business Management School of Cyprus Meslek Okulu;
2010 yılında profesyonel mesleki eğitim, mesleki seminerler
ve mesleki yükseköğretim hizmetleri vermek amacıyla
kurulmuştur.

Ülkemizde ve gelişen ülkelerde mesleki eğitim alanında
uzman meslek elemanlarına büyük bir ihtiyaç
duyulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bir mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları
kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir.

BMS; teknik, mesleki beceri ve yeteneklerini geliştirip
meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, hem çalışıp hem
okuyarak kariyer yapmak ve mesleki eğitim almak isteyen-
ler, için kurulmuş özel bir mesleki eğitim okuludur.

BMS ders müfredatı; dikkatlice tasarlanarak, öğrencilere
kavramsal bilgivermeyi , sanayininihtiyacı olan bilgi- beceri
ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Sınıfta
öğrenme ile iş deneyimini birleştirmekte, öğrencilerini iş
sorunlarını çözebilmeleri için geleceğe hazırlamaktadır.
Bilgi dünyasında, ekonomik, endüstri odaklı ve kapsayıcı
yönetim programları sunulmaktadır. İngilizce Dil Okulu
ve Meslek  Okulları programları , öğrencilerimizi iş dünyasına
hazırlamak için oluşturulmuştur.

Hizmet ve sanayi sektörleri ile olan yakın ilişkilerimizle
birlikte, uygulamalı eğitim imkanı sağlamaktayız.
Öğrencilerimiz bu süreçte; iş tecrübesiyle birlikte  girişimci
bir ruha ve problem çözme yeteneğine kavuşmaktadır.

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan binamızda şehir hayatı
içerisinde eğitim imkanı sunulmaktadır.

Gururla belirtebilirim ki BMS, hizmet ve sanayi sektörlerine
profesyonel meslek elemanları yetiştirerek destek vere-
cektir.Öncelikli amacımız; sanayi ve hizmet işletmelerinin
ihtiyacı olan bilgi, beceri ve tecrübeye  sahip kalifiye
eleman yetiştirmektir.

Meslek Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz,
uluslararası tanınmış derece belgelerine sahip olacaklar
ve dünyanın her yerinde kolaylıkla işimkanı bulabileceklerdir
veya kendi iş yerlerini kurabileceklerdir.

BMS tüm öğrencilerine kaliteli eğitim sunmayı kendine
hedef belirleyen mesleki eğitim kurumudur. Sizleri, yüksek
standartlarda eğitim verdiğimiz mesleki programlarımıza
ve İngilizce dil öğrenimi veren kurslarımıza kabul etmek
için bekliyoruz.

Unutmayın ki, BMS öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır! BMS
sizleri geleceğe hazırlar.

Saygılarımla,

Bülent ÇETİNKAYA
CEO
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Programın Amacı:
Programımızın amacı; endüstriyel

kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine
yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş
güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği
uygulamalarının sorumluluğunu
üstlenebilecek yetenekte 'İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı' ihtiyacını
karşılamaktır. Bunun yanı sıra
işyerlerinde risklerin minimize edilerek
sağlıklı ve güvenli bir ortam
yaratılması, tehlikelerin kaynağında
yok edilmesi, çalışan insanın bu or-
tamda tüm dikkatini işine vererek
çalışan ve çalışma ortamı iş veriminin
artması, herhangi bir kaza sonucu
yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en
aza düşürmek ve bu sayede işletmenin
karlılığını artırarak ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktır. Öğrenim saatleri
çalışanlar dikkate alınarak esnek
tutulmaktadır. Mezun olan
öğrencilerimiz, İş Güvenliği uzmanı
olarak tüm işletmelerde görev alabilir-
ler.

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan
İş Güvenliğine yönelik personelin
yetiştirilmesi ve iş güvenliği organiza-
syonunun mühendislik düzeyinde olan
işletmelerde, mühendisliğin bir alt
kademesinde, mühendislik düzeyinde
olmayan organizasyonlarda ise
işletmenin tüm iş güvenliği
sorumluluğunun üstlenebilecek
yetenekte " İş sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı" yetiştirmektir.
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Ayrıca bu programda,
-İş sağlığı ve güvenliği konusunda

yasal mevzuatı takip eden ve yorum-
layan

-Mesleki etik kurallara uygun
davranan,

-Bir işletmede iş güvenliğinin
sağlanabilmesi için alınması gereken
tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapa-
bilen ve riskleri önlemede gerekli ted-
birleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda
gündemdeki olaylara duyarlı ve
gelişmeleri izleyen bireyler
yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı

içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.  
Unvan: Program mezunlarına “İŞ

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI”
unvanı verilir.

Çalışma olanakları: 
Meslek elemanları;
Programdan mezun olan

öğrencilerimiz, iş yeri çalışma
ortamının güvenliğini sağlayabilecek,
İş Sağlığı ve Güvenliği kayıt,
dosyalama, izleme yönetimine hakim,
felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili
yasal prosedür takibi ve
uygulanmasını yapabilen, başta işyeri
olmak üzere, profesyonel acil durum
kuruluşları ve bölgedeki komşularla
haberleşme ve organizasyon
konusunda danışmanlık hizmeti sun-
abilen, risk analizleri, çözüm önerileri
ve buna bağlı planlama ile bütçe-

lendirmelerini yapabilen, çevre
güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim
bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak
üzere, profesyonel acil durum
kuruluşları ve bölgedeki komşularla
haberleşme ve organizasyon
konusunda danışmanlık hizmeti sun-
abilen, mesleğinin gerektirdiği İSG bil-
gisine sahip hale gelecektir. 

Eğitim Süresi: 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Akşam/ Sabah Okulu: Var
Önlisans GeçişŞartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK OKULU
YÜKSEK DiPLOMA 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programın Amacı:
Program, çalışma alanında üst

düzey yönetici ile işçi ve teknisyen
arasında bulunan, teknisyenden daha
fazla teorik bilgiye, mühendisten
daha fazla uygulama becerisine ve İş
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda
genel bilgilere sahip İş Sağlığı ve İş
Güvenliği teknikeri unvanında ara ele-
man yetiştirmektir.

Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin
minimize edilerek sağlıklı ve güvenli
bir ortam yaratılması, tehlikelerin
kaynağında yok edilmesi, çalışan
insanın bu ortamda tüm dikkatini
işine  vererek işçi ve fabrika iş verim-
inin artması, herhangi bir kaza sonucu
yasal, vicdani ve mali sorumlulukları
en aza düşürmek ve bu sayede
işletmenin karlılığını artırarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak da İş
Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın
amaçları arasındadır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
MESLEK ELEMANI” unvanı verilir.

Çalışma olanakları:
Meslek elemanları; Program

mezunları, tüm kurum, kuruluş ve
işletmelerde, fabrikalar,bankalar,has-
taneler,ticaret merkezleri, çok katlı
yüksek binalar, üniversite ve yerleşke
şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri
ve topluma açık merkezlerde, it-
faiyeler, sivil savunma ve benzeri acil
durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve
Güvenliği Teknikeri" olarak görev ala-
bilirler.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Akşam / Sabah Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK OKULU
SERTiFiKA PROGRAMI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programın amacı; İş ortamında var
olan tehlikeleri bertaraf ederek risk-
lerin minimize edilmesiyle çalışanı iş
kazalarından, meslek hastalıklarından
koruyan, iş güvenliğini temin ederek,
zamanın ve kişisel performansın da
maksimum verimlilikte kullanılmasını
sağlayan, işyerlerinde kullanılan her
türlü araç, gereç ve makine ile bina
güvenliğini risk
altında tutabilecek
diğer unsurların
güvenlik deneti-
mini yapabilecek,
işçinin ve iş
ortamının
güvenliğinin yanı
sıra işyeri
çevresinin
de güvenli
alanlar
olarak
kalmasını
sağlayarak çalışanları bilgilendirmektir. 

İşSağlığı ve İşGüvenliği Programı
Yeterlilikleri:

Temel bilimler alanında yeterli  bil-
giye sahip olmak ve karşılaştığı
mesleki problemlerin çözümünde
bunları kullanabilmek,

İş süreçlerini analiz ederek  çalışma
ortamında oluşabilecek iş güvenliği

risklerini
tanımlayabilme ve
değerlendirme be-
cerisine sahip
olmak.

İş Güvenliği
malzemelerini,
uyarı ve
tehlike işaret
ve
levhalarını
tanımak,
özellikleri
hakkında
bilgi
sahibi
olmak ve
amacına
uygun

kullandırma
yetkinliğine sahip olmak,

İş güvenliği eğitimleri planlama ve
uygulama becerisine sahip olmak,

İş güvenliği ve sağlığına yönelik
ölçüm teknikleri ve metotları
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,

Acil durumlarda ilk yardım müda-
halesi yapabilecek yetkinlikte olmak, 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda

yürürlükte olan mevzuatı izlemek,
yorumlayabilmek ve uygulamak,

İş sağlığının korunabilmesi ve
oluşabilecek meslek hastalıklarının
engellenebilmesi için alınması
gereken temel  önlemler hakkında
bilgi sahibi olmak,

Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kul-
lanabilmek,

Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı
iletişimde etkin olarak kullanabilen,

Mesleki gelişmeleri ve yabancı liter-
atürü izleyebilecek düzeyde yabancı
dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği
bilincine ve bunu gerçekleştirebilme
becerisine sahip olmak,

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk
alma özgüveni olan, yetki alabilme ve
gereğini yerine getirebilme becerisini
kazanmak,

Genel ahlak ve mesleki etik
değerleri benimsemiş olmak.

Eğitim Süresi: 1 -3 ay
İsteğe Bağlı Hazırlık: -
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Akşam / Sabah Okulu: Var
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BUSINESS MANAGEMENT SCHOOL  

CYPRUS

Adres: Gözde İş Merkezi 2. Kat Ortaköy, 

Lefkoşa Mersin 10 Turkey. Kuzey Kıbrıs

Tel: +90.392 223 96 34 - 35    +90.392 630 38 26
www.bms.edu.tr  -  info@bms.edu.trr

Milli Eğitim Bakalığı
Amerikan Yüksek Eğitim 
ve akreditasyon Kurumu

Onaylı Eğitim Merkezi


