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Amaç

MADDE 1_
l. Bu Yönergenin amacı, Uygulamalı Bilinı|er Yiiıksekokulu Lisans Ögrefimi

Kapsamındaki, öğencilerin öğenim siiıreleri içinde kazandıklan teorik ve uygulamalı
bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, iş hayatını tanıyabilmeleri amacıyla yapacaklan
işyeri eğtimi ile ilgili bilgiler vermek ve işyeri eğtimi konusuıda yapacaklan
işlemleri tanıırıl amaktı r.

Kapsam

MADDE 2_

l.

Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisaııs Eğtim-Ögretim ve Sınav
Yönetmeliği gereğ, Uygulamalı Biliıııler Yüksekokulu öğencilerinin öğenim

süresince yapmakla yukilrnlü olduklan işyeri eğtiırılerinin ilkelerini, ırygulama ve
değerlerıdirme kurallarını kapsar.

Dayanak

MADDE3-

l.

Bu Yönerge, 28lgl2ol2 tarihli ve 28425 sayılı Marmara Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğtim-Öğetim ve Sınav Yönetrneliğ'nin 9. maddesinin 3. fikasına
dayanılarak hazrlanmıştır.

Tanımlar

MADDE,4l. Bu Yönergede geçen;
a. Böliim: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilinıler Yüsekokulu'na
(Basım Teknolojileri Böltlırnü, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasanmı

bağlı böltiırnleri,

Bölttnü)

b. Bölüm İşyeri Eğtımi Komİsyonu: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilinıle;
yııksekoiulu Böliıümterinin kendi işyeri eğtimi işlerılerini yiırütınek ve yönetnek

c.

iizere, her böliımiın boltıırn başkaıu tarafindan oluşturuları, ilğli lisans programındaki
öğetim elemanlanrun 3 asıl ve 2 yedek ilyesinden oluşan komisyong
Bötüm İşye,; Eğiıimİ Komİsyonu Başkanı: Her böliirniırı böliiıın başkanı ya da bolt1ın
başkanı aafindan belirlenen 3 asıl komisyon iiyesinden birisi,
işyeri eğitimini takip etmek ve denetlemekle
elemanlannı,
öğetim
görevlendirilen bölilrn
İşıei: Öğrencilerin işyeri eğtimini gördüğü kamu özel kurum ve kuruluşlannı,

d. Deneıçi Öğraım rıenanı: Öğıencilerin
e,

f.

İşıerı Eğııını: uygulama esas|an bu yönergede belirlenmiş bir yarıyıl süen işyeri

eğ,itiminı,

g.
İşyeri Eğilimi Ydkilbi: İ§yen
" iienndeii
eğtimlerinden so--ı,ı

eğitimınin uygulandığı kuruluşun, öğrencilerin
iıeiıi işletmenin en az lisans mezunu personelini,

h. İşyeri Yöneticisi: İşeri eğtinıı
adına imzalayaıı ye*iIiyı,

i.
j.

protokolii,nü, işyeri eğitiminin uygulanacağ kuruluş

MüiIür: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Biliırıler Ytiksekokulu Müdürü,

Öğrenci: İşyeri eğitimini yapaıı Marmaıa Üniversitesi Uygulamalı Bilirıier

Yüksekokulu öğencisini,

İşyeri eğtimi uygulamasıyla ilğli esaslan belirleyen ve müdiir ile işyeri
yöneficisi taıafından imzalanan iyi niyet belgesini,

k. botokol:

|.

Üniversile: T.C. Marmara Üniversitesini ifade eder.

m.

Yül<sekokul: Marmara Üniversitesi Uygulamalı

n.

Yükselrokul İşye,ı. Eğiliıüü Uygulaııu KıııuIu: Marmaıa Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Yiiksekokulu işyeri eğtimi ile ilğli sii.ıreçleri takip ve yönetmek ilzere bir
müdiir yardımcısı ve bölii,rn başkanlan yada bölilüın başkanlannın görevlendirdiği
kişilerden oluşturulan ve başkanlığını müdü aüna müdtir yaıdımcılanndan birisinin
yaptığ kurulu,

Biliırıler Yilksekokulı!

o. Yüksekokal Yönetim Kuıulu: Marmara Üniversitesi Uygulamalı
ytiksekokulu yönetim kurulunıı,

İşeri Eğitiıni Tanımı
MADDE 5-

Bilinıler

ve Genel Esaslar

l.

Öğrenciler, lisans diplomalannı alabilmeleri için, bu Yönerge htlkllıırıleri çerçevesinde,
bir yanyıl işyeri eğtimi yapmak zorunda&rlar.

2.

İşyeri Eğtinu; öğencilere, öğenim gördilkleri lisans programı ile ilgili uygulama
dineyimi kazandrma faaliyetidir. İşyeri eğitiminin amacı öğencilere;
a. Lisans progranılanyla ilgili işyerlerini taıılmaıannı ve sektörde yaşanaıı teınolojik
gelişinıleri takip etme olanağı sğlamak,
b. İşyerlerindeki hiyerarşik ilişkileri, sorunılutuklan, organizasyon yapısınr, .iş
diİlpllnlnl ve iş gİVenlİğni gözlerrıleyerek uyurnlu çalışm4 doğru dawanma ve iyi
iletişim kuabilme alışkuıhğını kazandrmalq

3.
4.
5.

c. Almış olduklan teorik bilgileri uygulayabilme becerisini kazandırmak,
d. Tasanm, ıııetim, kalite süeçlerini izteyerek ve bizzat ııygulama yaparak, öğrenim
süeleri içinde kazaııüklan bilgi ve becerileri pekiştirme imkanı sağlamaktır,
Öğrenciler işyeri eğitiİrülerini böltıırrıleriyle ilgili bir alanda faaliyet gösteren işyerinde
yapmak zorundadır.

Öğenciler, işyen eğitimini üçiıü!ıcü sınıfin ikinci yanyılı süesince gerçekleştirir, Bir
tıİta s işgıntı ve bir işgiirıü i saat olarak değerlendirilir. İşyeri ğtiminin. kesintisiz
yap,ımasilsast r. Ancaf zorunlu durunılarda, Böliirn İ§yeri Eğitimi Komisyonunü
onayıileişyerieğitimiuygungörtiılenzamandavefaıkhişyerlerindeyapılabilir.
İşyeri eğitimi 30

AKTS olarak değerlendirilir.

Görev, Yetki ve Soıumluluklar

MADDE 6l. Miidürün İşeri Eğitimi [e ftgiri Göreüeri:
a. İşyeri eğitimi uygulamasının

en iist

yetkilisi ve yöneticisi olmak,

b. Yilksekokul İşyeri Eğtimi Uygulama Kurulunu oluşturmak, bir müdü yardımcısını
kunıl başkanı olarak görevl endirmek,

c. İşyerleri ile yapılacak işyeri eğitimi protokollerine oluı vermek,

2.

d. İşyeri eğitiminin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlernleri almak

Yüksekoloıl İşyeri Eğitimi Uygulama Kuıulunun Göıevleri:
a. İşyeri eğitimi protokoliiı:ıü hazrlamak ve gtincellemek,
b.

İşeri eğitimi

siiıreçlerinde kaışılaşılabilecek ttiırn sorunlara en i.ist diizeyde çöztirn

iiretİnek,

c. Öğrencilerin sigorta işlemlerini yapmak,
d. İşyeri eğitiıtılerinin etkin ve verimli yilrutüebilmesi için işeri eğtimi komisyonlan
arasında koordinasyon görevi yapmak ve uyumu sağlamak,
e. Yüsekokul öğrencilerinin bu yönerge htl&tirrıleri dogrultusunda işyeri eğitimi ve
eğitim uygulaması yapmalan amacıyla gerekli ön bilgileri almalannı sağlamak ii,zere
tanıtıcı ve yönlendirici toplantılaı orgaııize etmek,

f.

Öğrencilere işyeri eğitimi yeri temini hususunda ilgili birinılerle işbirliği yapmak,

g. İşyeri eğitimi komisyon çalışmalannı denetlemeh
h. Gerekli gördüğü takdirde işyeri eğitimiyle ilgili aııke! miiılakat ve uygulamalar
diizenlemek,
i. İşyeri eğitimi komisyonlannın değerlendirmesine göre, işeri eğtim sonuçlannı
Yüksekokul Oğrenci İşleri Büosuna bildirilerek ilan edilmesini sağlamak.

3.

Biilüm İşeri Eğtimi Komisyonunun Görevleri:
ve yazşmalan yapmak,

a.

İşeri eğitimi yapılacak işyerleriyle gerekli gört§meleri

b.

Öğrencilerin çalışmalannı plaıılamak ve takip etmek,

c.

işyeri eğitimi yapılabilecek yeni işyerleri bulıırıması için kurunılar arası iletişimi
geliştirmek,

İşyeri eğitiminde kullanıtacak evrakların ğyeri Egıtiİni Protokolü @K_l), \yeri
-Suş"r- ve Kabul Yazısı (EK-2), Genel Sağlık Sigortas Beyanı (EK-3),
nğiti-i
İğd rğtimı Dilekçesi (EK-a), İşyeri Eğitimi Resmi Yazı @_K-5), Ig_:l.Eğdq
rİege.leİa.-e rormu @K-6), İşyeri Eğitimi Öğrenci Denetım Formu (EK-7), Işyeri
ngİtimi Raporu @«-S) ve İşyeri Eğitimi İş Akş_ Şeması @K-9)) zamanında
dÜenlenip, basılıp, hazr hale gelmesini organize etmek,
İşyeri eğitimi verebilecek işerlerini belirlemek ve bu işerleriyle protokoller yapmak

d

e.

f
g.
-

için gerekli girişin erde bulunmak,

Öğrencilerin işyeri eğitimi yerlerine dÇılımını yapmak,

Öğrencilerin işyeri eğitimi stiresince hazrlayacaklan işyeri eğtimi dosyasınrn
içeriğni belirleyerek bunlan öğrencilere duyurmak,

h.

Her eğitim-öğretim yılı bahar döneminin başlamasından önce toplanmak ve o dönem
için gerekli ha.zrhklan yapmak,

i.

İşyeri eğtinılerinin bu yönerge hiiıkiimlerine uygrm olarak dilzenli südiirümesi için
gerekli önlemleri almak,

j,

İşyeri eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çöznıek,
çöztidemeyen aksaklıklan Yti&sekokul İşeri Eğtimi Uygulama Kuruluna iletmek,
k. Bölüm işyeri eğtimi değerlendirme komisyonu olarak, öğencilerin işyeri eğtimi
değerlendirme formlannı ve işyeri raporlanru değerlendirerek, öğencilerin işyeri
eğitimi başanlannı belirlemek,

l.
4.

Yiiksekokul İşyen Eğtimi Uygulama Kuru]tırıun belirleyeceği görevleri yerine
getirmek.

Denetçi Öğr€tim

Elemanının Görcvleri:

a. Öğencileri işyerlerinde Yii,ksekokul İşyeri Eğtimi Uygulama Kurulu tarafından
belirlenen sayıda (haftada en az bir defa), çalışmalann öğrenciler ya[aırna ve bu
Yönergeye uygun ytirü,yüp yüttnediğini denetlemek,
b. Her denetim sonucunda Öğretim Elemaıu İşyeri Eğitimi Öğrenci Denetim Formunu
(EK-7) düenleyerek ilgili bölüm başkanhğına teslim etmek,

5.

c. İlglll kllum başkanlığna daıetleme raporunu sunmak.
İşyerinin İşyeri Eğitimi İle İlgili Sorunı|uluktan:
a_

İşyeri eğitinu için öğrenci kabul eden işerleri, kendi çalışanlanna sğladığı
beslenme ve sosyal imkantardan öğencilerinde yararlanması için gerekli koşullan
sağlamak,

b. Öğencilerin işyeri eğtimini, bu Yönerge esaslanna ve işeri kurallanna göre
yapabilmeleri için bir işyeri eğtimi yetkilisini görevlendirmek,

c. İşeri Eğtimi Ye*ilisi tarafindan değerlendirilip imzalanan İşyen Eğtimi Raporunu
@K-8) onaylamak.
d. İşeri eğitimini tamanılayan öğrencilerin İşyen Eğtimi Değerlendirme Formlannr
(EK-6) doldurup onaylayarak kapalı zarf içinde İşyeri Eğitimi Raponıyla (EK-8)
birlikte gizli olaıak ilgili bölilrn başkanlığna ulştırmak.

6.

İşyeri Eğitimi Yetkitisinin, İşyeri Eğitimi İte İlgili Sorumluluklan:
a- Öğencilerle işyeri arasında iletişimi sağlamalq

b. Öğrencilere giirıliiü<, haftalık ve aylık çalışma planlan hazrlamak ve öğencilerin
sorumluluklannı belirlemek,
c. Öğencilerin Ünivenitede kazanmış olduklan bilgiterin Ve becerilerin işyerindeki
uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağamak,
d. Öğrencilere meslek formasyonrırıu ve disiplinini aktarmak,
e. Öğrencilerin eğitim gördüğü programa uymayan, sğıksız ve güvenli olmayan
koşullarda görevlendirilmesini engellemek,

f.

Öğencilerin yaptığı faaliyetleri denetlemek ve gtlırılilk olarak tuttuklan İŞYeri Eğtimi
Raporlannı inceleyerek gerekli uyanlarda bulıııımak,

g. İşyeri eğitimı bitiminde, İşyeri Eğitimi Raporlannı değerlendirerek imzalamak ve
işyeri yöneticisine ulaştırmak.

İşeri Eğitimi Kontenjınlan

ve

Yerlerinin Belirlenmesi

MADDE 7l. İşyeri ile yapılan ya.zşmalar sonucuıda işyeri eğtimi kontenjanlan belirlenir.
Öğencilerin işyeri eğitimi yapacağı yerler, eğtim ve uygulama durumlan dikkate
alınaıak Bölilın İşyen Eğtimi Komisyonlan tarafindan belirlenir. Öğrenciler işyeri
eğitinılerini Böltlun İ§yeri Eğitimi Komisyonlannın belirlediği ve protokol yapılan
işyerlerinde yapmak zorundadırlar.

2.
3.

Öğrenciler işyeri eğtimi komisyonunıın onayını almak suretiyle kendi belirleyecekleri
yerlerde işyeri eğitimİ yapabilirler. Onay alınmamış yerlerde İşyeri eğitimİ yapan
öğrencilerin işyeri eğtimi geçersiz sayılır,
İşyeri eğitimi, Yil&sekokulun bulımduğu ilde (İstanbul) yapılmalıdır. İstanbul'a yakın
İŞyeri
çewede-(om: Gebze) işyeri eğtimi talJbi olması durumıında BOltlmlYtlıksekokul
Eğitinu Uygıılama Kurulunun onay vermesi zorunludur.

İşeri Eğitimi
MADDEE-

Süre§ince Uyulma§ı Gereken Kurallar

l.

İşyeri eğitiminde Yiikseköğretim Kururrıları Disiplin Yönetmeliği hüiirrıleri İşyerinde
de geçerlidir.

2.

Öğrenciler işyerlerinin mevzuatlanna çallşma koşullanna disiplin ve iş emniyetine
ilişkin kuıallanna uymak zorundadırlaı. Öğenciler grev, gösteri, yilürilyiiş veya iş

yavaşlatma eyleminde bulunamazlar.

3. Ögıenciler işyeri eğitimi siıresi boymca işyeri eğtimi yetkilisinin

gözetiminde

bulunurlar. ögrenciler işyeri eğtimi sii,resince işyeri eğitimi yetkilisi tarafindaıı

4.

verilecek çalışmalan yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundaürlar.
Öğrenciler işyerinde kullaııdıklan malzeme, alet ve her tii,rlü cihaz ve makineleri
geieği gibi kutlanmakla yiıü<ttrılüdiırler. Dikkatsiz ve sorrüısllz davranışlardan dolayı
."va* gelebilecek maddi zararlardan öğrenciler sorumludur. Öğenciler kusurlan
nedeni ile verecekleri zaraılar için, işyerinin belirleyeceği yaptınrrılara uymak
zorundadırlar.

5.

,7.

Öğrenciler, BÖliıırn İşyeri eğitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan işyeri

egitımine ara ,e.e-ere. ve işyerini deği$iremezler, aksi takdirde yapılan işyeri
e$timi geçersiz sayılır.

8.

Denetçi öğretim elemanlannm işyerinde yaptıklan denetimlerde, denetiııılerin
%20'sinde veya daha fazlasında işyerinde bulunmayaıı öğencilerin işyeri eğitimi
geçersiz sayıhr.

9.

t O.

Üniversite, öğencilere bir ücret ödemekle yiikii,ınlü değildir. Öğrencilerin işyeri ile
aralarındaki mali ilişkile1 hiçbir biçimde Üniversite'ye y{lkiirnlülük getirmez
İşyerlerinde gece vardiyası çalışmalanna öğenciler katılamazlar.

İşeri Eğtimi Kılavuzu
MADDE9-

l.

Yiiksekokulun ilgili bölii,rrıleri, kendi alanlanna uygun olarak Bölüm İşyeri Eğtimi
Komisyonu tarafindan, bölilıındeki diğer öğetim elemaıılanrun da göri§leri alınarak
bir işyeri eğitimi klaıuzu hazrlar, Böliirn Akademik Kuru]unun onayını alır ve
öffencilerin ilgili intemet sayfasından bu kılavuza erişimini sağar. Her bölnm vermiş
olduğu eğitime ııygun olarak kılavuzun içeriğini ve özelliklerini belirlemelidir.
Bu kılavuzda:

a.
b.

c.

d.

ıvrÜ

ugyo

İşyeri Eğitimi Yönergesi

işyeri eğtiminin ders olaıak kaydedilmesi,
işyeri eğtimin uygulaııması,
İşyeri eğtiminin değerlendirilmesi,

İşeri Eğitimi Değerlendirme Formu
MADDE

l.

l0-

Öğenciler, işyeri eğtimine başlarken "işyeri Eğtimi Değerlendirme Formu"nu^işyeri
y"ikiıirin"'r"r..k ve işyeri eğitimi bitiminde, bu formun işyeri ye*ilileri taıafından
;taahhtltltl" posta ile GZLi olarak ilgili bölilmilüı i§yeri Eğtimi Kj!"qo.nu
Başkanlığ adıesine gönderilmesini ya da ağz kapalı ve imzalı bir zarf içinde elden
tesiimini-saglamaktJ yıikiı,rnlüdü. İşyeri eğitimi değerlendirme formı.ırıda firma ile
ilgili kısınılaı işyerince mutlaka doldunimalı ve onaylanmalıdır,

İşeri E$timi Raporu
MADDE 11l,

İşyeri eğ,itimi raporu işyeri eğitimi süesince yapılaıı iş ve çalışılan işeri hakkında
;;;k; pratik genef-biıgiĞri kapsamalıür. İşyeri eğitiminin içeriğ kitaplardaıl

alrnma temel bilgiler olmamalıdır. İşyeri eğtimi yapılan fabrikaya ö2gü tanımlamalan

3.

ve üetim işlemlerini içermelidir.

İşyeri eğitimi raporund4
doldurulmalıdır.

4.

5.

6.

Her böliırniirı başlığ büyiık harflerle ve sola dayalı olaıak yazlacaktır. Alt başlıklar
ise her kelimesi bğük harfle başlama} üere küçiik harflerle altı çizgili olarak
yazılacakür. Her böliiııniirı ilk sayfasında işyeri yöneticisinin imzası ve iş yerinin resmi
miihrü bulunmalıdır.
İşyeri eğitimi Raporlan, bilgisayar ortamında hazrlanmalı ve kağıdın yalruzca bir
y-ittlrıe çıkt alınmalıür. Yazmda Times New Romaıı (l2 pııııto) yaa tipi
Lullanılmalıür. çizelge içleri yazılırken en faAa 12, erı az 8 punto kullaııılüilir.
yazımda noktalama işaretlerinden sonıa bir vuruşluk aıa verilmelidir. yazımd4 her
sayfaııın iist ve sol kenaılannda 4.0 cm, alt ve sağ kenaılaıda 2.5 cm boşluk
bıiakıımaııür. Rapor yazmında bütiiüıı satırlar sol kenar boşluğun bitiminden
başlamalıür ve yaz her iki tarafa dayalı otarak yazlmalıdır. Ya.zmda tek satır aıalığ
kuiıanılmaııdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamalan ile a]ıntılar, dipnotlaı ve kaynak
listesinin yazmında tek satır aralığı kullaıulmalıÜr. Böliirn başlıklan ve alt bölilüin
başlıklar ile bunlan ileyen ilk paragraf arasında ve iki paıagraf aıasında bir_satır

aıalığ boşluk bırakılmalıür. Bölilırılerin yazımrna daima yeni bir

sayfadan

başlaıımalıdır.

7.

Rapor ekinde verilecek çizim ve şemalar Teknik Resim kura]lanna uygm olmalıür
(Fotokopi olmamalıdır). Aync4 yapılan çalışmalarla ilğli her turlü belge ile Bölüm
işyeri Eğtimi Komisyonu tarafindan işlenecek diğer bilgi ve belgeler de işyeri eğitimi
dosyasına eklenir.

İşyeri Eğitimi Başvıırusu ve İ§yeri Eğtimine Başlama

MADDE 12-

1.

2.
3.

Bölüm İşeri Eğitim Komisyorılan, işyeri yöneticileriyle, işyeri eğitimi için -]şı*
," progi'uo,1"n-n kontenjaniannı bjliıemek için ilişkiye geçer. işyeri eğtimine
kontenjan verecek işyerleriyle müdürlük tarafindan protokol (Ek-t) yapılır,
Her yıl giız döneminde her böliırrı için işyerleri ve kontenj anlan ilan edilir. Öğrenciler,
işyerleri listesinden 3 tercihte bulunur.

Bölilın işyeri Eğitim komisyonlan öğrencilerin işerlerini tercihlerine uygun olarak
belirler ve sonuçlan ilaır eder. Öffenci tercihini ı faAa olduğu işyerlerine
onceiik, akademik başansiyüsek olan öğrencilere verilir. Böliırn İşeri
v..ı"şti.."a.
'ngiti. ro-iryonu kontenjanlann yeterli olmaması gibi zorunlu hallerde öğencinin
teİcihte bulunmadığı bir işyerinde eğitim yapmasını teklif edebilir,

4.
5.
6.

ve
Öğrenciler Bölüm işyeri Eğitim konusyonunun _nihai yerleştirme karanna uymak
lşlerl egltinlennı komisyonca belirlenen işyerinde yapmak zorundadır,
Öğrenciler listelere 5 gıiuı içerisinde itıraz edı_lebilir,. İtirazlaı işyeri eğtimi kurulunca
itiİaz tarihinden itibaren en geç lO giirı içinde karara bağlanır,
maddesinin
5510 sayılı sosyat sigortalaı ve Genel sağlık sigortas kanununrın 5 inci
Kazası ve Meslek
ft) benji geregince zorunlu işyeri eğtimini tabi t1ım ögrencilere "İş

Hastalığı Sigortası" yapılması gerekmektedir. Sigorta priırıleri Üniversite tarafindan
ödenecektir. Bunlaıdan bakmakla ytlü<iirriü olunan kişi duıumunda olmayanlar
hakkında aynca genel sağlık sigortası hilıkünıleri uygulanır. Bu nedenle, işyeri eğitimi
yapacak öğrencilerin, sigorta işleırılerinin yapılabilmesi için kendilerinden istenen
belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gereklidir.

İşeri Eğitiminin Değerlendirilmesi
MADDE 13 -

l.

Öğrencilerin işyeri eğitimi çalışmalan İşyeri ve Bölüm
taıafından ayn ayn değerlendirilir.

2.

Öğencilerin İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlan ve İşyeri Eğtimi Raporlan;
içerdiği bilgiler, belgeler, hazrlanışı, işyerinde yapılan denetimler ve işyeri eğitimi
yetkilileri ile yapıluı müakatın sonucu göz öniirıe a]maıak Bölilrn İşyeri Eğitimi
Komisyonu tarafindaıı incelenir. Komisyon, işyeri eğitiminin tamamırun başanlı

İşeri Eğitimi Komisyonu

sayllmasına veya bir böli.irntırııirı başanlı sayılmasına ve eksik krsmın tamamlanmasına
veya tamamının başansız sayılmasına kaıaı verebilir.

3.

Böltirn İşyen Eğtimi Komisyong gerekli gördüğü takdirde, pratik çalışmalar
hakkında öğrencileri müakata veya yazlı sınava alabilir. Komisyor1 işyeri eğtimi
raponınu yeterli görmediği hallerde, raporun diDeltilmesini veya yeniden yazlmasını
isteyebilir. Dtiaeltme veya yeniden rapor ha.zrlanması istenen ögrencile1 Işyeri
Eğitimi Komisyonrurrın vereceği siiıre içerisinde raporlannı hazrlamalı ve teslim
etmelidirler, aksi takdirde işyeri eğitinı.leri başansız sayılır.

4.

İşyeri Eğtimi Değerlendirme Formunda başan durunlan zayıf, devam durunılan
yetersiz olan öğrenciler, hiçbir mazeret kabul edilmeksizin işyeri eğitiırıleri baŞansız
sayıhr.

5.

Birbirine çok benzeyen, ders kitaplanndaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya
olarak değerlendirilebilecek işyeri eğitiıni raporlannı ha.zrlayan öğencilerin işyeri
eğtimleri, İşeri Eğitimi Değerlendirme Formlanna bakılmaksıan başansız sayılır,

6.

İşyeri Eğtimi Değerlendırme Formu Böltiırn İşyeri Eğtinu Komisyonrırıa ulaşmayan
öğencilerin işyeri eğitimi kabul edilmez.

,7.

8.

9.

değerlendirme sonuçlan, işyeri eğtimi iş .akış şemasında (akademik
talvimJgore diizenlenir) beıirlenen tarihte ilan edilir. işyeri eğitinıleri "Başanlı" veya

İşeri eğitiminin

,,naşansız,, olarak değerlendirilir. Başansılık durumunda işyeri eğitimi tekaılanır.
"Başanlı" işyeri eğitimi değerlendirmesi "S" notuna dön§tıirtlıliir,
işyeri eğitiminin değerlendirilmesi, Bölüm İşyeri Eğitimi komisyonu tarafindan İşyeri
rğitimibegerlendirme Formunurı imzalaııması ile sonuçlanır.

l0. Öğrenciler işyeri eğitimi değerlendirme sonuçlann4.ilanından itibaren 5 iş gtiııü
'6oıt-J aıı"ı.ç"-vererek itiraz ejebilir. İtiraz iızerine Böli[n İş yeri
İçi"nde ilgııi
dgiti- io*ryonu, konunun kendilerine intikal ettirilmesinden itibaren en geç 5 iş
gi.tı içind. gerekli incelemeleri yaparak, sonucu ya.alı ve gerekçeli olaıak ilgili
bölüme bildirir.
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ll.

İşyeri eğ,itiminden başansız olarak değerlendirilen öğencilere tek ders hakkı
tanınmaz. Başansız öğenciler işeri eğtimini başanh olııııcaya kadar tekar eder.
Mezwıiyetleri için sadece işyeri eğitimi kalan öğencilere veya büar yanyılı içinde
tiirn derslerinden devam zorunluluğu olmadığ belirlenen beklemeli öğencilere,
Bölüm İşeri Eğitimi Komisyonlınun onayı ile büar yanyılında ve yaz döneminde
işyeri eğitimi uygulama hakkı tanınır.

12. Öğrenciler bütilrı derslerinduı başanlı olsalaı bile işyeri eğtimi yapacaklan siteler
için kayıt yaptırmak ve katkı paylannı ödemek zorundadır.
13. Diğer yfüsekOğretim kurumlanndan gelen öğencilerin geldikleri yfüsekokul /
fakultede yaptıklan işyeri eğtinılerinin geçerlikleri, Bölüm İntibak Komisyonunıırı
gör§ü alınarak Yiıü<sekokul Yönetim Kunı]u tarafından karara bağlanır.

Ücrttler

MADDE 14-

l.

İşyeri eğtiminde görev alan;

a- Denetçi Ögretim Elemaıuna, görevlendirildiğ her bir öğenci için hafta da iki saat
ücret ödenir.

b. Denetçi Öğetim Elemanına en fazla beş öffaıci için ücret ödenir.
Yönergede Yer Almayan Hususlar

MADDE 15_

l.

Bu yönergede yer almayan hususlar hakkınd4 Marmara Üniversitesi Önlisaııs ve
Lisaııs Eğtim_öğıetim ve Smav yönetmeliğ, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başan
Değerlendirme Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükiimleri rıygulanır.

Yürürlük
MADDE t6_

l.

Bu Yönerge, Marmara Ünivenitesi senatosunca onaylanüğ tarihte yiı,rülüğe girer.

Yürütme

MADDE

l.

l7-

Bu Yönerge, hükünılerini Marmaıa Üniversitesi Rektörü adına Uygulamalı Bilirrıler
Ytiksekokulu Müdiırü yitütiir.
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EK-l. İ§yeri Eğitimi Protokolü

işvoni EĞiTiMi pRoToKoLü
Taraflar

MADDEI

1.

-

............ile Marmara Üniversitesi,
Bu protokol,
Böliirnü arasında
Uygulamalı Bilimler Ytüsekokulu, .................
... .... l,.. .... /20... tarihinde imzalaıımrşür.

Kapsaın

MADDE2-

l.

Bu protokol, Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yti,lüsekokulu öğencilerinin
işyeri eğitinıleriyle ilgili işyeri eğtimi yönergesi kapsammdaki uygulama ve esaslan
içerir.

Süre

MADDE3-

l.

Öğrenciler işyeri eğtinılerini, üçilrıcü sınıfın büar yanyılında gerçekleştirir. İşyeri
Eğitiminin stiıresi bir eğitim-öğretim yanyılıdır.

Kontenj an Belirlenmesi

4-

MADDE

1.

İşyerleri, bu protokoliirı imzalanması sırasrnda her
tüsis edecekl erini bildirirler.

yıl kaç öğrenci için

kontenjan

Programın Yürütiilmesi

MADDE5-

l.

işyerlerinde bu programdan sorumlu olacak kişi "İşyeri Eğtimi Yetkilisidir."Ancak
bu protokolü, "İşyeri Yöneticisi" onaylar. M.Ü. Uygulamalı Bilinıler Yi*sekokulu
bu programdan sorunılu kişi ise her böliirrıilrı bölilın başkanı yada atanmış İse Böliirn
İşv"l bgiti-l Komisyonu Başkaıudır. Gerekli hallerde Yiiksekokul İşeri Pğitimi
Üygulama Kunıtu devreye ğrebilir. İşyeri eğtimi ile ilgili tiim işlenıler bu kişiler
yönergesine göre
tarafindan M.ü. uygulamalı Biliırıler yiiksekokulu işyen Eğitimi
yilrütul ür.

Öğrencilerin Seçimi

MADDE6-

1.

İşyerinde eğtim yapacak Öğrencilerin belirlenmesi, işyerinin talepleri dikkate
yüsekokutq ilgili boliiırnü tarafindan yapılır.
uirnaıak, M.ü. Uygulamalı Bilimler

Görev ve sorumluluklar

MADDE

l.

7-

Denetçi Öğretim Elemanının Görevleri:

a.

b.

c.

Öğencileri işyerlerinde haftada en az bir def4 çalışmalann öğrenciler yaranna
,Jb, YOn.rg.y" uygun yilürüyüp yil,riirnediğıni denetlemek,
Her denetim sonucıırıda öğretim Elemaııı İşyeri Eğtimi Denetim Formunu
duzenleyerek ilgili bolüm başkarılığna teslim etmek,
İlgili btıliıırn başkanlığna denetleme raporunu srmmak,
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2.

İşeri Eğitimi İle İlgli Sonıınluluklan:
İşyeri eğtimi için öğrenci kabul eden işyerleri, kendi çahşanlanna sağladığı

İşyerinin

a.

konaklama beslenme ve sosyal imkanlardan öğencilerin de yararlanması için
gerekli koşullan sağlamak,

b.

Öğrencilerin işyeri ğtimini, bu Yönerge esaslanna ve işyeri kurallanna göre
yapabilmeleri için bir işyeri eğtimi yetkilisini görevlendirmek,

c.

İşyeri Eğtimi Yetkilisi tarafindaıı değerlendirilip imzalanan İşyeri Eğtimi

d.

İşyeri eğtimini tamamlayan öğrencilerin İ§yeri Eğitimi Değerlendirme
Formlannı doldurup onaylayarak kapalı zaıf içinde İşyeri Eğitimi Raponıyla

Raporunu onaylamak.

birlikte gizli olarak ilgili bölilrn başkanlığına ulaştırmak.

3.

işyeri Eğtimi Yetkilisinin İşeri Eğitimi ile ilgili Sorumluluklan:

a_

Öğrencilerle işyeri arasında iletişimi sağlamak,

b.

Öğrencilere gii,ıılük, haftalık ve aylık çalışma plan]an ha.zrlamak ve öğencilerin
sorumluluklanru belirlemek,

c.

Öğencilerin iirıiversitede kazanmış olduklan bilgilerin ve becerilerin işyerindeki
rıygulama çalışmal an ile pekişmesini sağlamak,

d.
e.
f.
g.

Öğrencilere meslek formasyonunu ve disiplinini aktarmak,

Ögıencilerin eğitim gördüğü progıama uymayan, sağlıksız ve güvenli olmayan
koşullarda görevlendirilmesini engellemek,
Öğrencilerin yaphğ faaliyetleri denetlemek ve günluk olaıak tuttuklan İşyeri
Eğtimi Raporlannı inceleyerek gerekli uyanlarda bulrınmak,
İşyeri eğtimi bitiminde, İşyeri Eğitimı Raporlannı değerlendirerek iınzalamak
ve işyeri yöneticisine ulaştırmak.

İşyeri Eğitimi Süresince Uyulması Gereken Kura|lar

MADDEE_

3.
4.

işeri

eğitimi süesi boyrırca işyeri eğtinu yetkilisinin gözetiminde
bJunurlar. öğrenciler işyeri eğtimi süresince işyeri eğitimi yetkilisi tarafından
Öğrenciler

verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zoruıdadırlar,
Öğenciler işyerinde kutlandıklan malzeme, alet ve her tıiırlü cihaz ve makineleri
g...ğı giui kullanmakla ytıkiimlüdiiııler. Dikkatsiz ve sorumsuz davraııışlaıdan dolayl
İ"vİui" gelebilecek maddi zarartardaıı öğrenciler sorumluduı. Öğrenciler kusurlan
neİeni ile verecekleri zanflaı için, işyerinin belirleyeceği yaptınmlaıa uymak
zorundadrrl aı.
Öğenciler İşyeri eğitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan işyeri
eğtimine aıu- ,er"r*r", ve işyerini değEiremezle1 aksi takdirde yapılan işyeri
eğitimi geçersiz sayılır.

Öğenciler işyeri eğitimine o/o8O oranında devam etmek zorurrdadırlar. Öğrenciler
işierlnın .".h ,-iı..in" uymak zorundadırlar. Öğenciler işyeri eğtimi süresince

zorunlu olmadıkç a izin a]arnaz]ar. Gerektiği hallerde, işyerinden bir giirı önceden izin
alınır. Kullanılan izin gilırı sayısı işyeri eğitimi si.iıresinin %o20'sini aştığnda ya da

izinsiz veya mazeretsiz olarak devamsızlığı olaıı öğencilerin bu durumu, işyeri
bölüm işyeri eğtimi komisyonıırıa bildirilir ve öğencilerin işyeri eğtimi iptal edilir.
,7.

8.

Denetçi öğretim elemanlarının işyerinde yaptıklan denetimlerde, denetimlerin
%2O'sinde veya daha fazlasmda işyerinde bulunmayan öğencilerin işyeri eğtimi
geçersiz sayılır.

9.
1

O.

Üniversite, öğencilere bir ücret ödemekle ytlkllırrıltl değldir. Oğrenciterin işyeri ile
aralanndaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde tiıııiversiteye yllktlrrıliiütik getirmez.
İşyerlerinde gece vardiyası çalışmalanna öğenciler katılamazlar.

İşyeri Eğitimi Yapan Öğrencilerin llaklan

MADDE9-

l.

Öğencilerin ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizrrıetlerden yaIarlandınlır.
Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanaıak yapılmakta olan

yardınıt ardan Oğenciler istifade edemezler.

2.

55lO sayılı Sosyal Sigortalaı ve Genel Sağlık Sigortası Kanrmunun 5 inci
maddesinin (b) bendı gereğince zorunlu işyeri eğitimine tabi titn öğencilere "Iş
kazası ve Meslek Hastalığı sigo(ası" yapılması gerekmektedir. Burılardan bakmakla
yütıırrılıı olunan kişi durumunda olmayaıılar hakkında aynca genel sağlık sigotası
l,Utllrl".i ııygulanır. Bu nedenle, işyeri eğitimi yapacak öğrencilerin, sigorta
işlenılerinin yapılüilmesi için kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim
etmeleri gereklidir.

Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Haklannın Korunması

MADDE 10-

l.

Taraflar, işyeri eğtimi çalışmalan sırasında ve bu ııygulamanın sona. ermesinden
sonra 5 yıl'süreylİ yapılan tii,rn çalışmalaıla ilgili tiirn ticari sırlan ve gili belgeleri
konıyacaklannı' kabui ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamınd4 işyeri
eğtimi programı slrasında çalışm4 araştırma geliştirme ve endiıstriyel uygulamalar
sİresindİ herhaııgi bir aşamada yer almış olan öğrenciler, denetçi öğeüm
elemanlan, böliıırn-işyeri eğtimi komisyonu ve yiiı<sekokul işyeri eğtimi uygulama
kunılu;
a. Bu çalışmalar kapsanunda hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceğni,

b.

İşyeri eğitimi siırecinde, kendisi taıafından d§iimümi§ olsrm olmasın, kurum
işvlı için ticari sır niteliğ taşıyaıı hiçbir bilgiyi üçii,ııcü şahıslara beyan
"eva
etmeyeceğini,

c.

işyeri eğtimi sırasında kendisi tarafındaıı kutlaıulaıı, üretilen, kontrol edilen ttimı
not, kayt (disk, cd, bellek vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi,
İşyeri eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğtimden aynlmalan durumda
au geç"iıı olmak iieere, kurum veya işyeri ile rekabet içinde olan kuruluşlarla
aynİ ı<bnulaıaa araştırrna geliştirme ve her tiiırlü haksız rekabet ortainr Yaiatacak

d.

çalışmalaıda bulunm.ımayı, kabul ve beyan ederler,
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e.

Bu protokol kapsamındaki işyeri ğtımı çalışmalan sırasında ve sonrasında elde
edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri
yayınlaıda kullaıımak durumunda ilgili kurum veya işeri yetkililerinden izıini
almayı, kabul ve beyan eder.

Yürürlük
MADDE

1r-

l. Bu protokoliiıı hüküırıleri,

protokoltiıı imzalanüğ tarihten itibaren geçerlidir.
Taraflar, 3 ay öncesinden bilgilendirme yapaıak programın uygulanmasını sona
erdirebilir.

,;;;;;;,,,",,*.u"-;İ--:

:.l'"

l

]

İl'""##il;"Jil:ff]

protokol hilkiiıınleri çerçevesinde işyeri eğiümi çalışmalannda işbirliğni kabul ve taahhüt
eder.

Prof. Dr. Mehmet

OKTAV (Kurum Yöneticisi)

Müdü
Marmara Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekoku]u

EK-2 iŞYERİ EĞiTİMi UYGUI-AMASI BAŞV[JRU \.E KABULYAzIsI
Sayıı

......

l

.....

l 20....

İlgili Makama"
Marmaıa Üniversitesi Uygulamalı Bilinıler Yiiksekokulu İşyeri Eğtimi Yönergesi uyannc4 .......
Bölümü 5. yanyıl derslerini tamaınlanış öğrencilerimizin, meslek
aluılan ile ilgili bir işyerinde, bir dOnem işeri eğtimi uygulamas yapma yütlıınlüğü bulunmaktaür.

Aşağda kimliği belirtilen öğıenciınize işyeri eğitimı uygulaması yapma olanğ sağlayaıak,
eğitimimize ve insan kaynaklanmıza yapacağnız katkı için şimdiden teşekkü eder, saygılar sunanz.

Bölüm Başkanı

öğrencinin
Adı Soyadı : .................,,,.,,..
Numarası,...................

Bu Bölüm İşyeri YetkiIilerince Doldurulacaktır

(Öğrencimize işyeri eğitimi uygulaması yapma olanağı sağlamayı kabul ediyorsanız lütfen aşağıdaki
bilgileri doldurunuz-)

İşeri Eğtimi Balama

Taıihi

İşeriEğtimiBitişTarihi
İŞlctnıe Yetkilisinin

l.......l.......

:.......l.......l.......

:

ımza ve Miüür

Adı Soyaü:

Unvanı

:.......

,.

Tarih

e-mail:
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EK-3 GENEL sAĞı-ıx siçonrasl BEyANI
T.C.

ıvr,lnu,meüxivERsiTtsi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğii'ne
Yüksekokulunuzurı 3308 sayılı Mesleki Eğtim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalaı ve Genel
Sğlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b bendi gereğ Zorııılu İşyen Eğtimi uygulamasına tabi
tutıılan öğencisiyim.

Aşğıda işaretlediğm kurumdan veya ailemden sğlık yaıdınu

almaktayım./herhangi

bir sağık

yardımı alrruyorum.

l. i
2. a
3. l
4. l
5. !
6. l

Annem veya Babam iizerinden sağlık yardırııı almakayım,
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak çalıştığrmdan kendi

sğık

yaıdımrm vaı,

Bağ-Kur'a tabi olarak çalıştığımdaı,ı kendi sağlık yardımım var,
Emekli Sandığına tabi olaıak çalış,hğmdan kendi sağhk yarürnım vaı,
Üniversitemiz iizerinden sğık yardımı almaktayım (iiıriversite sağlık kamem vaı),
Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı almryorum.
(5 veya 6 böIiimü işaretleyenIer dilekçenin alt bölümünü de dolduracaklardır)
T.C. Kimlik No:

Aü Soyadı
ıkamet adresi

Tel

imza
Bu bölİim herhangi bir s/f:ual pİıvencesİ olmrvan veya Üniversitemiz tarafindan sağlık },ardımr yapılan
öğenciler taıafından doldun:lacaktıı

T.c.

MAR}IARA tJNİVERsİTEsi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü'ne
Anne, baba veya bana bakmakla yüıı,ııılıı herhangi bir yakınımın sosyal güvencesi olmaüğndarı ve
herhangi bir sosyal gtlvenlik kurumuna (SSK Bağ-Kuı, Emekli Sandığ vb.) tabi olarak çalışmaüğmdan
doıayı 5slo sayİı, IĞ"*.,., 5 inci maddesinin b bendine 6l l1 sayılı Kanunun 24 iiııcü maddesi ile eklenen

,,...re bunlaian baloııaHa
genel sağlık
}üHjmlü olunan kişi durumunda olmayanlar halrkında alT rca
yapılmasını
talep
tescilimin
genel
sigortası
sağlık
Sigorıası htikijmleri uygulanır " Hiiftmü gereğince
ediyorum.

T.C.

Kimlik No:

Adı Soyadı
|mza
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EK_4

MARJVIARA

işyrRi EĞirivri wcuI-AMAsI niı-ıxçnsi

irxivnnsirrsi

IIyGULAMALI niı,inrı,nn yüKsEKoKULU

nöı,üuü neşxexı,ıĞnı
Tar|h:

.....

l...../20...

Bölümiiııizün ...............sıru{
..numaralı öğencisiyim. İşeri Eğtimi ııygulamamı
yapmak için başııruda bulunduğum aşağda bilgileri sunulmuş olan kuruırı aşağda belirtilen
tari}ıler arasında §en Eğtimi ııygulamanı yapmamı uygııı görmelrtedir. Belirttiğim tarihler
arasında Üniversitemiz tarafindan Genel Sağlık Sigortamın yapı|abilmesi için gerekli olan kişisel
belgelerim (nüfus kağdı fotokopisi, ikametgah kağdı ve fotoğraf) ektedir.
Genel Sağlık Sigortam yapılmadan işyeri eğtimine başlayamayacağmr, sigortasız işyeri eğitimi
yapılması haiinde işyeri eğtimimim geçersiz sayılacağru ve işeri eğtimi sırasında olabilecek iş
kazalannda türn sorunıluluğun şüsıma ait olduğunu kabul ve beyan eder, işyeri eğtimi tarihlerinde
olüilecek değişikliğ, eğitime başlamadan önce taıafınıza yazlı olarak bildirmeyi taahhü ederim.

Aşağda bilgilerini verdiğm kurumda

hususunm gereğni arz ederim.

§eri Eğtimi

ııygulamamı yapmak için onay verilmesi

Saygılanrııl4

Adı Soyadı:

CepTel

imzası:

EK:

:

..................,,

İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Yazısı @K-2)
Genel Sağık Sigortası Beyaııı @K-3)

Başlamaı
İşyeri Eğitimi Tarihi
Sağlık Sisortası vapılabilmesi için gereklidir. ,...,..l...,..n00...

Kurumun Adı
kurumun Adresi
femel llgi alanı
felefon Numarası

Bitiş:
,.....J......1200..
ınternet sitesi:

..)..

BöLüM BAŞKANLIĞINA

...... l .... /20...
yukandaki dilekçede adı geçen öğencinin belirtilen iş yerinde işyeri Eğtimi uygulaması yapm.§ı,
işyen Eğitimı uygu|amasına başlamadan önce, Üniversitemize bilğ vererek gerekli sağık
sigortasını yaptırması kayüyla komisyonumuzca uygıın görülmiiştir.

Saygılanrnızl4

İşyeri Eğtimi Böliirn Komisyonu

Başkanı
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EK_s

işyıRi EĞiTiMi REsMi yezrsr

Sayı:

[Kurum

......

Aü

l...... l20....

ve Adresi]

Marmaıa Üniversitesi Uygulamalı Bilirrıler Yiiksekokulu İşeri Eğtimi Yönergesi uyannc4

il;,ı.

li;it ;i; i;,;;;İ:Til'j.":#i;i3tr1H#tHilil:Ti|"l}ruffii,t[

bulunmaktadır.

numaıalı öğencisi
........'in, İşyeri
Bölilıniirıilz ...... srnıf
yerinizde
yapmak
iş
için
başrurduğu
anlaşılmaktadır.
Ögrencimize
Eğtimi uygulamasnr
öğenim gördüğü program ile ilgili bir iş alanını tarumak ve iş yerindeki uygulamalan
öğenmesini, eğitim ve öğetim yoluyla edindiği bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim
kazaırmasını sağayacak işyeri ğtimi uygulaması kapsanında verdiğniz destek ve
ka*ılannız için teşekiüIerimizi sunanz

İşyeri eğitimi ııygulaması sonunğ tarafınızdaıı işyeri eğitimi ııygulaması çalışmasının
değerlendirilmesini istediğmiz "İşyeri Eğtimi Değerlendirme Formu (EK-6)" ekte yer
almaktadır.

Öğencimizin işyeri eğtimi uygulamasına başlayacğ tarihin kendisine bildirilmesini rica
eder, çalışmalannızda başanlar dileriz
Saygılanmızl4

Bölilrn Başkaıu

EK: İşyeri Eğtimi Değerlendirme Formu @K6)
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EK-6

lşyERi eĞiriıııi oeĞenı-eııoiRME FoRMu
Fotoğrarlnlzl
yaplştİrlnlz

Bu Bölüm işye.l Yetklllsi Tararlndan Doldurulacakılİ,
işletmenin adI
işletmenin adresi^rcb adresi

Öğrencinin aşyeri eğitimine başlama tarihi : .........,...,.....,..........,.. işyeri eğitimi bitiş tarihi
Değerlendiren yetkili adl soyadl
imza \,e

UnVanı

D€erlendirme

Çok lyi (A)

iyi (B)

mühı]r

orta (c)

tarih..........,.,........,,
Yeterli (D)

zayü' (E)

işindeki özeni
Verilen görevleri yerine getirme

lşe devaml
iletişimi

sorumluluk alma
Kendine gOVen
Meslekİ bilgi ve becerisi

L0tlen eleştirilerinizi Ve öğrencinin ge|işimi ile ilgili tavsjyelerinizi belirtiniz

Bu Bölüm
DeğeİlendIrme

86la!mü işyeri Eğıtlml Komlayonu Taraİlndan Doldurulacaktlr.
E
c
D
B

işyeri Eğitimi Genel oegerlendarilmesi
Baporun Düzenlenmesi
konularln lncelenmesi

sonuç
sorumluluk alma
Kendine güVen
Gene| Değerlendirme

Komisyon Üyeleİl
Adl Soyadı
Adl Soyadl
Adl Soyadl

imza

Bölüm İşyeri Eğlllml Komlcyonu
Kararı
iş gğnü kabul edilml$ir
......l......l.,-...

Onay
20

EK-7 aşyERi EĞaTiMiöĞneı,ıci

oeııeriu FoRMu

MARMARA üNiVERSiTESi
UYGULAMALI B|LiMLER YüKSEKoKULU ..
.:..........:....:.:...........:..J............................ BOLUMU
iŞYERi EĞiTlMi ÖĞRENci DENET|M FORMU

Numarasl

İşyeri Yetkllisinin Öğrenci Hakkında İztenimleıl

imza

Adl soyadt:

Denetça Ö5raim Üyeslnin Öğrenci hakkında Değerlendiımeleri

imza

Adl soyadl:

Formun Düzenlendiği Tarih: ........l..... l 20....
21

MARMARA ürıivrnsiresi
UYGuLAMALl siLir\,ıLen YÜ KSEKOKULU
BASİM TEKNOLOJiLER l BÖLÜMÜ
2016 - 2017 EĞiriıı,ı öĞnrriu yıLı BAHAR oörurnıi

işveni eĞiriıui RApoRu (EK-s)

öĞneHci
ADl soYADl

NUMARASl

işYERi EĞıTıMi YAPlLAN
KURUM ADl
KURUM ADRESi

MARMARA üııivensirEsi
uyG ULAMALı aiı_iruı-en yü rsrxorulu
Fotoğraf

öĞRENci
ADl SoYADl

NUMARASl

BöLüMü

işYERi EĞiTiMi BAŞLAMATARiHi
işYERi EĞiTiMi BiTiŞ TAR|Hi

işveni sĞiriıııi iŞGüNü ToPLAMl

iŞYERi EĞiTiMi YAP|LAN KURUM
KURUM ADl

E-PosTA
WEB

KURUM YETKiLisi

:

ADl soYADl
üNVANl

Tarih, imza Ve Mühür

23

içiNoexiı-:n
Sayfa No.

ı

gÖı-Üı\,t

ı.ı -

- KURUMUN GENEL TANlTlMl

işyeri Eğitimi Yapllan Kurumla ilgili Bilgiler ....................

1 . 1,
,l

1 Kurumun Tanltl ml ...............................

.,1.2

Personel Sayısı ve Dağılımı (Yönetaci, idari personel, mühendis, teknisyen, işçi vb.) ............

1.1.3 Şirket statusü ve Sermaye Yaplsl.............................
1

1.2

.1.4 İşletmenin Geleceğe Yönelik Gelişme Planları..........

-

Kurumun Genel Yapısı ile ilgili Biıgiler....

1.2.3 Bölümlerin

BöLüM 2 - KURUMUN üRETiMi, ÇAL|ŞMA YöNTEM| VE DoNANlMl
2.1

-

Üretim Prosesi (Baskl öncesa sistemler, baskı ve baskl çeşitleri, baskı sonrası işlemler,

planlama, maliyetlendarme, satlş Ve pazarlama Vb.) .................
2.2
2.3

-

Kalile Kontrol Testleri ve Üniteleri
Kurumda Uygulanan iş ve işçi Güvenliği İlkeleri

BöLüM 3 _ iŞYERı EĞiTiMi GENEL DEĞERLENDiRMESi

......--............

3.2

- Karşılaşılan Özel Durumlar, Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Yolları .........
- işyeri Eğitimi Sonunda Edinilen Mesleki Beceriler Ve Kazanlmlar...

3.4

-

3.1

işyeri Eğitimi Genel Değerlendirmesi.

EK BÖLÜMLER..
(Ekler kısmına rapor içerisine konulamayan plan, pro.ie, baskı örneği, Vb. Ek No.|arı belirterek kowlmalldlr.)

EK

1

- Konulacak

Ek'lerin konu başlıklarını sayfa numarası ile birliKe yazınız

24

lşyeri eğitimi yapılan bölüm ve yapılan çalışmarun
konusuna göre gerekli bilgiler, bilgisayar ortamında
yazılacaktır. Sayfa sayw çalışılan gün sayısından
az olmamalıdır.
RaporunıJzLt, Uygulamlı Bilimler Yüksekokulu
İşyeri Eğitimi Yönergesi Madde 11 'e uygun olacak

şekilde hazırlayınız.

işyeri Eğıllmi Yap|lan Bölüm ve işin Konusu

Bölüm Yetkilisinln Kaşesi ve imzası

Tarth

no
25

UYGULAMALl BiLİMLER YÜKSEKOKULU
2016 - 2017 işvıni rĞirivi iŞ AKlŞ ŞEMASl (EK_g)
lşyeri Eğitimi yaplıacak firmalarla protokol yapıIması (EK-1)
19 09.2016 - 28,10.2016

Bölüm işyeri eğitimi komisyonundan aİtnan belge iie (EK2_işyen Eğitimi BaşVuru Ve Kabul Yazısl)
işyen eğitimi uygulaması yapllmasl istenen lirmaya m(]racaat
03.10,2016 - 04.11.2o16

onaylanmüş olan işyeri eğitimi başVuru Ve kabul yaz ısı (EK2) ile beraber, Genelsağllk sigortas| beyanl (EK3) ve
lşyerj eğitimi dilekçes' c1;'j';ff]:i?{:ri eğitimi komisyonuna müracaat

i,tirazıar, İşyeri değişiklik talepleri vs. yukarldaki adlmlann tekrarlanmasI

24j02016

_ 25

.11

.2016

Bölüm işyerieğitimi komisyonlannın, kesinleşen işyeri eğitimi listelerini muhaseb€
2a
2016 -o2j22€16

f

lr.4uhasebe biriminin öğrencilerin,

-

sGK

ile iT:

İ.!;ri."g"r:j,l!.%,0m

birimine göndermeleri

işyeri eğitimi kom.syonlarlna jletmesi

lşyerieğjtjmi resmi yaz lsl (EK-s) \€ sGK işe giriş belgelerini Bölüm iş}€rieğitimi
Öğrencılerin,
05.,12.2016

-

komisyonlarlndan alması

30.12 20,16

lşyeri Eğitjmi Uygulamas]
06,o2.2017 - 18.05.2017

lşyeriegitimi raporlarlnln (EK_8), bÖıOm işyeri eğitjmi komisyonuna teslim edjlmesi (15 90n içinde)

2.o5,2o17 - 02-06.2017

|şyen eğitimi uygulamasl raporlannln sonuçlarlnln açlklanmasI
05-06-2017 _ 09,06.2017

lşyeri eğitimi uyguıamast raporlarlnln sonuçlarıl
12 -06.2017

-

1

itiraz (5 gün içİnde)

6 -06 -2017

işyeri egitimi uyguIamasl raporlarlnln nihai sonuçlar|nın ilan edilmesi
19 -06 .2017 _23 06 -2017

|şyeri eğitimi iş aklş şeması akademik ıaküme göre dozenlenir,
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EK-1o |ŞYERİ EĞiTiMİ RAPoRu KoNTRoLÜ
Biçimsel Düzen

Ra
sN
1

Değerlendirme KriterlerI

E

H

E

H

lşyea eğitimi raporu kapağl Ve ön kapak hazlrlanmlş ml?
işyeri eğitimi öğrencisinin fotoğrafl işyeri eğitimi raporu iç kapağlna yapıştürllmlş ml?

3

lşyeri eğitimi başlanglç ve bitiş ıarihleri u}Qun mu?

4

Kurum bjlgileri eksiz bir şekilde Verilmiş mi?
MühOr ve imzalar tam ml?

7

Her aşgonu için en a2 bir sayla uygun şekilde doldurulmuş mu?
işyeri eğitimi raporu bilgisayar ortamlnda hazır|anmlş mı?

8

Rapor say'alarlndaki alt bilgiler doldurulmuş mu?

9

Rapor bölOmleri. böl0m başllkları \€ alı başlıklarl uygun şekilde oluşturulmuş mu?

10

Flaporda kullanllan }razl

6

11

uygun seçilmiş mi?
'ormatl
Rapor özenli olarak dozgOn bir şekilde hazlrlanmlş ml?

Rapor spiral ciltli olarak hazlrlandt ml?
13

Ek dÜital dok0manla, (görsel, gralik çalüşma vb.) harici bellek ile yedeklenmiş mİ?

14

Ek dokümanlar (baskl numuneleri, film, kallp, bitmiş ürün Vb.) uygun şekilde paketlenmiş yada klasörlenmiş mi?

Raporlarının İçeıiği
sN D€eİlendirme
1

Krierıeri

Kurumun genel olarak tanıtlml yapllmlş ml?

organizasyon şemasl çizilmiş mj?
3

Kurumun yerleşim planı çizilmiş mi?

4

Personel sayüsl ve dağlllml hakklnda bilgi Verilmiş mj?
Üretim niteliği hakklnda bilgi verilmiş mi?

Ürelim yapllan birimlerin tantılml yapllmlş ml?
7

Üreiimde kullanllan makine veya ıechizatlartn Ve yardlmcl ekipmanlann tanltlml yap|lmış mü?

8

Bu makine vğ ıechizatlarla 0retilen 0rOnlerin genel tanltlml yapllmüş ml?

9

Üretilen üronlerden yeteri kadar ömek/numune almış ml?

10

Üretilen bir 0r0n için bu ür0ne ait iş aklşl rc şemalarl çizilmiş mi?

11

12

Farkll ürünler için proje satıaslndan sevkiyala kadar olan aşamalarl inc€lenmiş
açlklamlş ml?
Üretilen 0r(lnler Ve bunların yllltk 0retim miktarlan hakklnda bilgi Verilmiş mi?

13

Kurumdaki ar-ge, tasarım, or-ge. proses geliştirme, baklm onarlm, vb. gibi taaliyeıler tan llmlş mü?

14

Kullanllan pro9ramlar hakklnda bilgi Verilmiş mi?

15

Kurumun maliyet hesaplamalarl hakklnda bilgi verilmiş mi?

ve bu aşamalarl detayll olarak

Kaljte anlayşl Ve yönetimi hakklnda balgi ı/erilmiş mi?
17

Kurumun; çewe politikasl, işçi sağlığl ve iş gOVenliği ile ilgi|i çalışmalarl hakklnda bilgi Verilmiş mi?

18

Öğrencinin işyeri eğitimi yaptlğl işletme hakkındaki göroşleri Ve işyeri ağiıimi kazanlmlarl hakklnda bilgiler verilmiŞ
mi?
lşyeri eğitimi kllavuzunda yer alan EK-6 ve EK-7'deki değerlendirmeler hakklnda bilgiler verilmiş mi?
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