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1

Bu

Ydnergenin arnacl, Uygulamah Bilimler Yriksekokulu Lisans Opretimi

Kapsamrndaki, Olrencilerin 6$enim siireleri iginde kazandrklan teorik ve uygulamah
bilgi ve deneyimlerini pekigtirmek, i; hayatrru tamyabilmeleri amacryla yapacaklan
igyeri egitimi ile ilgili bilgiler vermek ve igyeri elitimi konusunda yapacaklan

iqlemleri tanrml amaktr r.
Kapsam

MADDE

1.
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_

Bu Yonerge, Marmara Universitesi Onlisans ve Lisans Egitim-Ogretim ve Smav
Y6netmeli[i gereli, Uygulamah Bilimler Y{iksekokulu olrencilerinin o[renim
stiresince yapmakla ytktirnlti olduklan igyeri e[itimlerinin ilkelerini, uygulama ve
de[erlendirme kurall annr kapsar.

Dayanak

MADDE

l.
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Bu Ydnerge, 281912012 taflhli ve 28425 sayrh Marmara Universitesi Onlisans ve
Lisans Epitim-Ogretim ve Stnav Yonetmeli[i'nin 9. maddesinin 3. fikrasrna
dayanrlarak hazlrlanmr gtrr.

Tanlmlar
MADDE

l.

4

_

Bu Yonergede gegen;

a. Bdliim: Marmara Universitesi

Uygulamah Bilimler Yriksekokulu'na baflr bohimleri,

(Basrm Teknolojileri B6ltimti, Kuyumculuk ve Mlicevherat Tasanmr Bolitunii)

b. Biiliim iqyeri Efiifimi

Komisyonu: Marmara Universitesi Uygulamah Bilirnler
Ytiksekokulu B6ltimlerinin kendi igyeri e[itimi iglemlerini ytinitmek ve yonetmek
i)zere, her boltimun boltim baqkam tarafindan olugturulan, ilgili lisans programrndaki
6[retim elemanlanrun 3 asrl ve 2 yedek tiyesinden olugan komisyontl

c.

Bdliim iEyeri Egitimi Komisyonu Baskanr: Her boltimtin bdltirn bagkanr ya da boltirn
bagkanr tarafindan belirlenen 3 asrl komisyon tiyesinden birisi,

d.

Denetgi 0greAm Elemtru: Olrencilerin igyeri egitimini takip etmek ve denetlemekle
gOrevlendiril en boltim 6$etim elemanl anru,

e.

iEyeri: Olrencilerin igyeri elitimini gordti[ti kamu, 6zel kurum ve kuruluglannr,

f.

isyeri Efiitimi: Uygulama esaslan bu yonergede belirlenmig bir yanyrl stiren igyeri
elitimini,

g. igyeri Egitimi Yetkilisi: igyen e[itiminin

uygulandrpr kurulugun, 6lrencilerin
igyerindeki egitimlerinden sorumlu, ilgili igletmenin en az lisans mezunu personelini,
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h. iEyeri Yiineticisi:

lgyeri egrtimi protokoltuti, igyeri elifiminin uygulanacalr kurulug
adrna imzal ay an yetkiliyi,

i.
j

Miidiir:

Marmara Universitesi Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu Muduru,

O{renci: igyeri eEitimini yapan Marmara Universitesi Uygulamah Bilimler
Yriksekokulu 6!rencisini,

k. hotokol: igyeri eEitimi uygulamasryla ilgili

esaslan belirleyen
ydneticisi tarafindan imzalanan iyi niyet belgesini,

ve mudrir ile iqyeri

l.

Oniversite: T.C. Marmara Universitesini ifade eder.

m.

Yiiks

n.

Yiiksekokul iyeri Egitimi Uygulama Kurulu: Marmara Universitesi Uygulamah
Bilimler Ytiksekokulu igyeri elitimi ile ilgili stiregleri takip ve yonetmek trzere bir
mtidur yardrmcrs ve boltim bagkanlan yada b6ltim bagkanlannrn gdrevlendirdi[i

ekokul: Marmara Universitesi Uy gul amah

B

ilimler Ytiksekokulq

kigilerden olughrrulan ve baqkanhlrnr mtidtir adrna mtidtir yardrmcrlanndan birisinin
yaptrlr kurulu,

o. Yiiksekokul Ydnefim Kurulu: Marmara

Universitesi Uygulamah Bilimler

Ytiksekokulu Yonetim Kurulunu,

igyeri E[itimi Tanrmr ve Genel Esaslar
MADDE 5 _
I

Ofirenciler, lisans diplomalannr alabilmeleri igin, bu Yonerge htikrimleri gergevesinde,
bir yanyrl igyeri egitimi yapmak zorundadrrlar.

2

Igyeri EEitimi; dgrencilere, dsrenim gdrdtikleri lisans programr ile
deneyimi kazandrrma faaliyetidir. igyeri elitiminin amacr dfrencilere,

ilgili

uygulama

a. Lisans Programlanyla ilgili igyerlerini tammalanm ve sektorde yaSanan teknolojik
geligimleri takip etme olana$ sallamak,

b. igyerlerindeki hiyerargik iligkileri, sorumluluklan, organizasyon yaprsml, ig
disiplinini ve ig grivenlilini gozlemleyerek uyumlu gahgm4 do!ru dawanma ve iyi
iletigim kurabilme ahgkanhlrnr kazandrrmak,

c. Almrg olduklan teorik bilgileri uygulayabilme becerisini kazandrrmak,
d. Tasanm, tiretim, kalite srireglerini izleyerek ve biz.zat trygulama yaparak, ogrenim
srireleri iginde kazandrklan bilgi ve becerileri pekigtirme imkanr saplamaktrr.
J

O[renciler igyeri e[itirnlerini boltimleriyle ilgili bir alanda faaliyet gosteren igyerinde
yapmak zorundadrr.

4

Ofrenciler, igyeri efitimini ugtincii smrfin ikinci yanyrh stiresince gergeklegtirir. Bir
hafta 5 iggturii ve bir iggtinti 8 saat olarak delerlendirilir. igyeri elitiminin kesintisiz
yaprlmasr esastlr. Ancak zorunlu durumlarda, Boltim igyeri EEitimi Komiqyonunun
onayr ile igyeri eSitimi uygun gortilen zamanda ve farkh igyerlerinde yaprlabilir.

5

Iqyeri egitimi 30 AKTS olarak deperlendirilrr.

4

Giirev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE

1.
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_

Mtidiiriin igyeri E[itimi ile itgili Gtirevleri:
a. Igyeri egitimi uygulamasrrun

en rist

yetkilisi ve y6neticisi olmak,

b. Ytiksekokul Igyeri Egitrmi Uygulama Kurulunu olugturmak, bir mtidtir yardtmctsmt
kurul bagkanr olarak gorevlendirmek,

c. iqyerleri ile yaprlacak iqyeri egitimi protokollerine olur vermek,
d. iqyeri e[itiminin eksiksiz bir qekilde gergekleqtirilmesi igin gerekli onlemleri almak,

2.

Yiilisekokul ipyeri E[itimi Uygulama Kurulunun Gtirevleri:
a. igyeri elitimi protokoltinii hazrrlamak ve guncellemek,

b. iqyeri elitimi stireqlerinde kargrla5rlabilecek tum sorunlara en tist dtizeyde goztim
riretmek,

c. O[rencilerin

sigorta iglemlerini yapmak,

d. igyeri egitimlerinin etkin ve verimli ytinitdLlebilmesi igin igyeri elitimi komisyonlan
arasmda koordinasyon g6revi yapmak ve uyumu sallamak,

e. Ytksekokul d[rencilerinin bu yonerge htikrimleri doprultusunda igyeri efitimi ve
e[ihm uygulamasr yapmalan amacryla gerekli 6n bilgilen almalannr saflamak tizere
tarutlcr ve ydnlendirici toplantrlar orgarize etmek,

f. Olrencilere igyeri e[itimi yeri temini hususunda

ilgili birirnlerle iqbirli[i

yapmak,

g. Igyeri egitimi komisyon gahgmalannt denetlemek,

h. Gerekli g6rdtilti takdirde igyeri elifimiyle ilgili anket, miiLlakat ve uygulamalar
duzenlemek,

i.

iqyeri elitimi komisyonlannrn delerlendirmesine g6re, iEyeri egitim sonuglannt
Yiiksekokul Ogrenci igleri Brirosuna bildirilerek ilan edilmesini sallamak.

3.

Btiltim iqyeri Efitimi Komisyonunun Gtirevleri:
a. igyeri egitimi yaprlacak igyerleriyle gerekli g6nigmeleri ve yaagmalan yapmak,

b. O[rencilerin gahgmalannr planlamak ve takip

etmek,

c. igyeri e[itimi yaprlabilecek yeni igyerleri bu]unmasr igin kurumlar arasr iletigimi
geliqtirmek,

d. igyeri egitiminde kullanrlacak evraklann (igyeri Egitimi Protokolu (EK-I), igyeri
Elitimi Bagvuru ve Kabul Yazsr (EK-z), Genel Saphk Sigortasr Beyanr (EK-3),
iqyeri Egitimi Dilekgesi (EK-4), iqyeri Egitimi Resmi Ya,rst (EK-5), iqyeri Epitimr
De[erlendirme Formu (EK-6), iqyeri EEitimi Olrenci Denetim Formu (EK-7), iqyeri
Egitimi Raporu (EK-8) ve igyeri EEitimi i9 Akrg $emasr (EK-9) zamarunda
drizenlenip, bastltp, hazlr hale gelmesini orgatize etmek,

e.

igyeri epitimi verebilecek igyerlerini belirlemek ve bu igyerleriyle protokoller yapmak
igin gerekli girigimlerde bulurmak,

f.

Oprencilerin igyeri e$itimi yerlerine dafrhmrnr yapmak,

g.

O[rencilerin igyeri egitimi sriresince hazrlayacaklan igyeri e[itrmi dosyasmm
igerigini belirleyerek bunlan dlrencilere duyurmak,
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h.

Her elitim-d[retim yrh bahar ddneminin baSlamasrndan 6nce toplanmak ve o d6nem
igin gerekli hazrrhklan yapmak,

i

iqyeri elitinrlerinin bu y6nerge hukumterine uygun olarak drizenli stirdrinilmesi igin
gerekli 6nlemleri almak,

j

igyeri elitimiyle

ilgili

olarak do[abilecek aksakhk

ve

problemleri

g6zrnek,

g6zirlemeyen aksakhklan Ytiksekokul Iqyeri Egitimi Uygulama Kuruluna iletmek,

k.

Boliim igyeri epitimi delerlendirme komisyonu olarak, dsencilerin igyeri epitimi
deferlendirme formlannr ve iqyeri raporlannr delerlendirerek, d$encilerin igyeri
egitimr baganlannr belirlemek,

L

YUksekokul lgyeri Egitimi Uygulama Kurulunun belirleyeceli gorevleri yerine
getirmek.

4.

Denetgi Ogretim Elemanrnrn Gtirevleri:

a. Olrencileri igyerlerinde Ytiksekokul lgyeri EEitimi Uygulama Kurulu tarafindan
belirlenen sayrda (haftada en az bir defa), gahgmalann olrenciler yaranna ve bu
Ydnergey e uygun yrirtiyiip yrinimedi[ini den etl emek,
b. Her denetim sonucunda Ofretim Elemam ilyeri EEitimi Oprenci Denetim Formunu
(EK-7) dtizenleyerek ilgili b6ltim bagkanhlrna teslim etmek,

c. Ilgili b6ltim bagkanhlrna denetleme raporunu

5.

sunmak.

igyerinin igyeri E[itimi ile ilgili Sorumluluklan:
a. [gyeri efitrmi igin ogrenci kabul eden igyerleri, kendi gahganlanna safladrlr
beslenme ve sosyal imkanlardan dsencilerinde yararlanmasr igin gerekli kogullan
saflamak,

b. Olrencilerin igyeri epitimini, bu Yonerge esaslanna ve igyeri kurallanna

g6re

yapabilmeleri igin bir igyeri egitimi yetkilisini gorevlendirmek,

c. igyeri Epitimi Yetkilisi tarafindan delerlendirilip

imzalanan iqyeri

Elitimi

Raporunu

(EK-8) onaylamak.

d. igyeri e[itimini tamamlayan dlrencilerin igyeri Epitimi De[erlendirme Formlannr
(EK-6) doldurup onaylayarak kapah zarf iginde igyen Efitimi Raporuyla (EK-8)
birlikte gizli olarak ilgili boltim bagkanhSna ulagtrrmak.

6.

igyeri E[itimi Yetkilisinin, igyeri Efitimi ite ilgili Sorumluluklan:
a. Ogrencilerle igyeri arasmda iletigimi saflamak,

b. Ofrencilere grinluk, hafta]rk ve ayhk gahgma planlan hazrrlamak ve dprencilerin
sorumlulukl annr belirl emek,
kazanmrg olduklan bilgilerin
uygulama gahgmalan ile pekiqmesini sallamak,

c. O[rencilerin Universitede

ve becerilerin igyerindeki

d. Olrencilere meslek formasyonunu ve disiplinini aktarmak,
e. O[rencilerin elitim gdrdtifii programa uymayan, sa$hksrz ve giivenli olmayan
ko gull arda

f.

gOrevlendirilmesini engellemek,

Ogrencilerin yaptrlr faaliyetleri denetlemek ve grinltik olarak tuttuklan igyeri Egitimi
ey erek gerekli uy anl arda buhurmak,

Raporl annr incel

g. igyeri epitimi bitiminde, igyeri Egitiml Raporlannr delerlendirerek imzalamak ve
i

gyeri y6neti cisine

ul aEtrrmak.

ipyeri Efitimi Kontenjanlan ve Yerlerinin Belirlenmesi

MADDE
f

.

7

-

iEyeri elitimi kontenjanlan belirlenir.
Ogrencilerin igyeri epitimi yapacalr yerler, e[itim ve uygulama durumlan dikkate
ahnarak Bohim igyeri E[itimi Komisyonlan tarafindan belirlenir. Olrenciler igyeri
e[itimlerini Boltim igyeri EEitimi Komisyonlannrn belirledi[i ve protokol yaprlan

iqyeri

i

ile yaprlan yazEmalar sonucunda

gyerlerinde yapmak zorundadrrlar.

2.

Ogrenciler igyeri elitimi komisyonunun onayml almak suretiyle kendi belirleyecekleri
yerlerde iqyeri elitimi yapabilirler. Onay almmamtE yerlerde iqyeri e[itimi yapan
dlrencilerin igyeri elitimi gegersiz saytltr.

3.

igyeri elifimi, Ytiksekokulun buhurdu[u ilde (istanbul) yaprlmahdrr. istanbul'a yakrn
geweddOm: Gebze) igyeri egitimi talebi olmasr durumunda Bdltm/Ytiksekokul igyeri
Egitimi Uygul ama Kurulunun onay verrnesi zorunludur.

igyeri E[itimi Siiresince Uyulmasr Gereken Kurallar
MADDE 8 _

l.

igyeri elitiminde Ytiksekolretim Kurumlan Disiplin Ydnetmelili hi.iktimleri igyerinde
de gegerlidir.

2.

Qlrenciler igyerlerinin mevzuatlanna" gahgma kogullann4 disiplin ve i9 emniyetine
iligkin kurallanna uymak zorundadrrlar. Ofrenciler grev, g6steri, yrirtiytig veya i9
yavaglatma eyleminde bulunamazlar.

Ogrenciler igyeri e[itimi stiresi boyunca igyeri elitimi yetkilisinin gozetiminde
bulunurlar. Ogrenciler iqyeri elitimi sriresince igyeri epitimi yetkilisi tarafindan
verilecek gahgmdarr yapmak ve bu gahgmalara katrlmak zorundadrrlar.
4. Olrenciler igyerinde kullandrklan malzeme, alet ve her hirlti cihaz ve makineleri
gerepi gibi kullanmakla yriktirnltidrirler. Dikkatsiz ve sorumsuz davramqlardan dolayr
Olrenciler kusurlan
-.Va* gelebilecek maddi zararlardan 6[renciler sorum]udur. yaptrnmlara
uymak
nedeni ile verecekleri zarurlar igin, igyerinin belirleyecepi

3.

zorundadrrlar.

5.

Oprenciler, Boltim igyen

6.

Oprenciler iqyeri eliti mine Yo80 orarunda devam etmek zorundadrrlar. O[renciler
igyerinin mesai ,*il.rin" uymak zorundadrrlar. Ogrenciler igyeri e[itimi sti'resince
zorunlu olmadrkga ian atamazlar. Gerektili hallerde, igyerinden bir griLn onceden izin
alnrr. Kullanrlan izin grin sayrsr igyeri elitimi stiresinin Yo}}'sim aqtr$nda ya da
iinsiz vya mazeretsii olarak devamsrzh[t olan o[rencilerin bu durumu, iqyeri
tarafindan b6[im iqyeri epitimi komisyonuna bildirilir ve Olrencilerin iqyeri e[itimi
iptal edilir.

7.

Sa!1k raporu ahnmadrkga, hastahk nedeniyle ige devamsrzhk yaprlamaz. Rapor stiresi
igyeri .Elti-l sriresinin %o2O'ni a{arsq igyeri elitimi stiresi a$an stire kadar
uzatrlmafudrr. Aksi takdirde iryeri egitrmi gegersiz ve Olrenci baganstz saytlrr.

elitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan igyeri
egitrmine a.a .r.r"rn.Aer ve igyerini de[igtiremezler, aksi takdirde yaprlan iqyeri
e[itimi gegersiz sayrlrr.
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8.

Denetgi dgretim elemanlannrn igyerinde yaptrklan denetimlerde, denetimlerin
%o2}'sinde veya daha fazlasrnda iqyerinde bulunmayan olrencilerin iEyeri e[itimi
gegersiz saytltr.

9.

Universite, ogencilere bir [icret odemekle yriktimlti delildir. Olrencilerin igyeri ile
aralanndaki mali iligkiler, higbir bigimde Universite'ye ytiktirnltiltik getirmez.

10 igyerlerinde gece vardiyasr gahgmalanna Olrenciler kahlamazlar.
igyeri E[itimi Krlavuzu

MADDE

l.

9

_

Ytiksekokulun ilgili bOltirnleri, kendi alanlanna uygun olarak Boltim igyeri EEitimi
Komisyonu tarafindan, b6ltimdeki difier dgretim elemanlar]run da g6rt$leri ahnarak
bir igyeri elitrmi krlavuzu ha.rrlar, B6him Akademik Kurulunun onayrru altr ve
dlrencilerin ilgili internet sayfasrndan bu krlavuza eriEimini sallar. Her boltirn vermig
oldu[u epitime uygun olarak krlavuzun igeri[ini ve ozelliklerini belirlemelidir.
Bu krlavuzda:

a.
b.
c.
d.
e.

NfUUgyO igyeri EEitimi Y6nergesi
igyeri e$timinin ders olarak kaydedilmesi,
igyeri e[itimin uygulanmast,
iqyeri e[itiminin de[erlendirilmesi,

De[erlendirme sonuglanna itiraz ve mezuniyet konulan, kogul ve kurallan ile
agrklanrr. Krlavuz ekinde, iqyeri egitimi protokohi, igyeri e[itimi bagvuru ve kabul
yazrsl, genel sa$rk sigortasr beyaru, igyeri e[itimi dilekgesi, igyeri e[itimi resmi
yazrsr, igyeri e[itimi deperlendirme formu, igyeri elitimi olrenci denetim formu,
igyeri elitimi raporu ve igyeri elitimi ig akrq gemasr yeralrr.

igyeri Efitimi Defertendirme Formu

MADDE

1.
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Olrenciler, igyeri elitimine baglarken "igyeri EEitimi De[erlendirme Formu"nu igyeri
yetkilisine vermek ve igyeri e[itimi bitiminde, bu formun igyeri yetkilileri tarafindan
i'tuuhhtitlii" posta ile GAL| olarak ilgili b6himrin igyeri EEitimi Komisyonu
Baqkanhgr adresine gonderilmesini ya da apn kapah ve imzah bir zuf iginde elden
teslimini sallamakla yukrimltidtir. igyeri elitimi de[erlendirme formunda firma ile
ilgili krsrmlar igyerince mutlaka doldurulmalt ve onaylanmahdrr.

igyeri E[itimi Raporu

MADDE 11_

l.

Olrenciler, igyeri elitimi ile ilgrli olarak, igyeri elitimi krlavuzunda belirtilen bigim ve
ige;t<tet<i igyeri egitimi raporlannr ha-zrlamak ve boltim bagkanhlrna teslim etmekle
ytiktimftidrirler. igyen epitimi rapomnu sriresi iginde b6ltim bagkanh[rna teslim
etmeyen Oprencilenn lgyeri egitimi gahgmalan gegersiz ve bagansz saytltr. igyeri
epitimi raporlan, igyeri egitrmi bitiminden sonra en geg 15 gtin iginde bdltim
bagkanh lrna teslim edilir.

2.

iqyeri efitimi raporu iqyeri efiitimi stiresince yaprlan iq ve gahgrlan igyeri hakkrnda
teorik ve pratik genel bilgileri kapsamahdrr . iqyeri egitiminin igerili kitaplardan
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ahnma temel bilgiler olmarnahdrr. igyeri
ve tiretim i glernlerini i germelidir.

3.

elitimi yaprlan fabrikaya 6zgti tanrmlamalan

iEyeri eEitimi raporunda, her igyeri elitimi yaprlan giin igin en az

bir sayfa

doldurulmahdrr.

4.

igyeri egitimi raporu giinti gtintine igyeri elitimi yaprlan yerde doldurulur. Sayfalar
igyeri egitimi yetkilisine onaylatrlmahdrr. Her sayfanm alt krsmrnda onaylayan kiginin
imzasr ve kagesi yer almahdrr.

5.

Her b6ltirntin baghlr briyUk harflerle ve sola dayah olarak ya-alacaktrr. Alt baShklar
ise her kelimesi buytik harfle baglamak iizere ktigrik harflerle altr gizgili olarak
ya.alacaktrr. Her b6lilmtin ilk sayfasrnda igyeri yoneticisinin imzasr ve iE yerinin resmi
mtihru bulunmahdrr.

6.

igyeri e[itimi Raporlan, bilgisayar ortamrnda ha-arlanmah ve kalrdrn yalruzca bir
ytiztine grktr ahnmahdrr. Yazrmda Times New Roman (12 punto) yaz. tipi
kullanrlmahdrr. Qizelge igleri yazrlrrken en fazf,a 12, en az 8 punto kullanrlabilir.
Yazrmda noktalama igaretlerinden sonra bir vuruSluk ara verilmelidir. Yazmda, her
sayfantn tist ve sol kenarlannda 4.0 cm, alt ve sa! kenarlarda 2.5 cm bogluk
brrakrlmahdrr. Rapor yazrmrnda btitrin satrrlar sol kenar boglu[un bitiminden
baglamahdrr ve y?"1 her iki tarafa dayah olarak ya-zlmahdrr. Yan mda tek satrr arahlr

\.,

kullanrlmahdrr. $ekillerin ve gizelgelerin agrklamalan ile ahntrlar, dipnotlar ve kaynak
listesinin ya-amrnda tek saflr arahlr kullarulmahdrr. Bdltim ba5hklan ve alt bolUm
baghklar ile bunlan iileyen ilk paragraf arasmda ve iki paragraf arasmda bir satrr
arahgr bogluk brrakrlmahdrr. B6ltimlerin yazrrilna daima yeni bir sayfadan
baqlanmahdrr.

7.

Rapor ekinde verilecek gizim ve gemalar Teknik Resim kurallanna uygun olmahdrr
(Fotokopi olmamahdrr). Aynca, yaprlan gahgmalarla ilgili her trirlti belge ile B6ltiLrn
Iqyeri E[itimi Komisyonu tarafindan iqlenecek diger bilgi ve belgeler de iqyeri efitimi
dosyasrna eklenir.

ipyeri E[itimi Bagvurusu ve igyeri E[itimine Baglama

MADDE

12

-

1.

Bdltim igyeri Elitim Komisyonlan, igyeri yoneticileriyle, igyeri eEitimi igin anlagmak
ve programlann kontenjanlanm belirlemek iqin iligkiye geger. igyeri egitimine
kontenjan verecek igyerleriyle miidtultik tarafindan protokol (Ek-l) yaprlrr.

2.

Her yrl griz ddneminde her bohim igin iqyerleri ve kontenjanlan ilan edilir. O[renciler,
igyerleri listesinden 3 tercihte bulunur.

3.

Boltlrn Igyeri Egitim Komisyonlan Olrencilerin iqyerlerini tercihlerine uygun olarak
belirler ve sonuglan ilan eder. O[renci tercihinin faz]a oldugu iEyerlerine
yerlegfirmede 6ncelik, akademik bagansr ytiksek olan o[rencilere verilir. B6him Igyeri
Egitim Komisyonu kontenjanlann yeterli olmamasr gibi zorunlu hallerde o$encinin
tercihte bulunmadr[r bir igyerinde epitim yapmmmr teklif edebilir.

4.

Olrenciler Bdltim igyeri Egifim Komisyonunun nihai yerlegtirme karanna uymak ve
gy en egitirnl erini komi syonca b el irl enen i gy erinde yapmak zorundadr r.

i

5.

Olrenciler listelere 5 gtin igerisinde itiraz edilebilir. ltirazlar igyeri epitimi kumlunca
itiraz tarihinden itibaren en geg 10 gtin iginde karara baplanrr.

6.

5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Saflrk Sigortasr Kanununun 5 inci maddesinin
(b) bendi gere[ince zorunlu igyeri elitimine tabi trirn dlrencilere "ig Kazasr ve Meslek

9

Hastahlr Sigortasr" yaprlmasr gerekmektedir. Sigorta primleri Universite tarafindan
Odenecektir. Bunlardan bakmakla yriktimlti olunan kiqi durumunda olmayanlar
hakkrnda aynca genel salhk sigortasr htiktirnleri uygulamr. Bu nedenle, igyeri epitimi
yapacak dlrencilerin, sigorta iglemlerinin yaprlabilmesi igin kendilerinden istenen
belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gereklidir.

igyeri E[itiminin De[erlendirilmesi
MADDE

l.

13

-

Olrencilerin igyeri egitimi gahgmalan igyeri ve Bolum igyeri Egitimi Komisyonu
ay t ay n deferlendiril ir.

tarafindan

2.

O[rencilerin igyeri E[itimi Degerlendirme Formlan ve Igyeri EEitimi Raporlan;
igerdi[i bilgiler, belgeler, h,rrlanr$r, igyerinde yaprlan denetimler ve igyeri egitimi
yetkilileri ile yaprlan mtiLlakatrn sonucu 96z dntine ahnarak B6him igyeri EEitimi
Komisyonu tarafindan incelenir. Komisyon, igyeri e[itiminin tamamrrun baganh
saytlmastna veya bir bolUmtinrin baganh sayrlmasrna ve eksik krsmrn tamamlanmasma
veya tamamrrun bagansrz sayrlmasrna karar verebilir.

\-,

3. Bolttn

igyeri Egitimi Komisyonq gerekli gordulu takdirde, pratik

gahgmalar

hakkrnda Olrencileri mii{akata veya yazh smava alabilir. Komisyon, igyeri elitimi
raporunu yeterli gormedigi hallerde, raporun dtizeltilmesini veya yeniden ya-almasnr
isteyebilir. Dtizeltme veya yeniden rapor hazrrlanmasr istenen 6[renciler, igyeri
Egitimi Komisyonunun vereceli srire igerisinde raporlannr ha-zrlamah ve teslim
etmelidirler, aksi takdirde igyeri egitimleri baqansrz sayrlrr.

4.

igyeri Epitimi Delerlendirme Formunda ba$an durumlan zayrf, devam durumlan
yetersiz olan olrenciler, higbir mazeret kabul edilmeksizin igyeri e[itimleri bagansrz
sayrlrr.

5.

Birbirine gok benzeyen, ders kitaplanndaki bilgilerin aynrsmdan olugan veya kopya
olarak delerlendirilebilecek igyeri egitimi raporlanru ha.arlayan o[rencilerin igyeri
e[iti ml eri, i gy eri Egiti mi Degerl endirme Forml anna b akrlmaksrzn

b ag

an srz s ayrlrr.

6.

igyeri Egitimi Degerlendirme Formu Boltlm igyen Elitimi Komisyonuna ulagmayan
olrencilerin igyeri egitimi kabul edilmez.

7.

Iqyeri e[ifimi raporlanrun incelenmesi sonucunda iEyeri efftimi dokrimanlannda
tahrifat yapan veya igyeri elitimine devam etmedili halde igyeri e[itimi raporu
dtizenleyip teslim ettili belirlenen dlrenciler hakkrnda, Ytiksekolretim Kurumlan
Ogrenci Disiplin Ydnetmeli[i gergevesinde sorugturma agrlrr.

8.

Igyeri elitiminin delerlendirme sonuglan, igyeri egitimi ig akrg gemasrnda (akademik
takvime gdre dtrzenlenir) belirlenen tarihte ilan edilir. igyeri efitimleri "Baqanh" veya
"Ba5anslz" olarak de[erlendirilir. Baqansrzhk durumunda iqyeri e[itimi tekrarlanrr.
"B aganh " igyeri efitimi delerlendirmesi " S " notuna dontigtrirtlltlr.

.

igyeri elitiminin de[erlendirilmesi, Boltim igyeri Egitimi Komisyonu tarafindan igyeri
EEitimi Deperlendirme Formunun imzalanmasr ile sonuglamr.

f

10. Olrenciler igyeri efiitinu delerlendirme sonuglann4 ilanrndan itibaren 5 ig gtiLnU
iginde ilgili b6liime dilekge vererek itiraz edebilir. itiraz tizerine Bohim ig Yeri
Egitimi Komisyonu, konurun kendilerine intikal ettirilmesinden itibaren en geg 5 ig
grhti iginde gerekli incelemeleri yaparak, sonucu yazh ve gerekgeli olarak ilgili
bdhime bildirir.
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i

l.

igyeri egitiminden baqansrz olarak deperlendirilen o[rencilere tek ders hakla
tarltnmaz. Bagansrz ogrenciler igyeri e[itimini baganh oluncaya kadar tekrar eder.
Mezuniyetleri igin sadece igyeri epilmi kalan o[rencilere veya bahar yanyrh iginde
trim derslerinden devam zorunlulu$u olmadrlr belirlenen beklemeli 6prencilere,
B6him igyeri E[itimr Komisyonunun onayr ile bahar yanyrhnda ve yaz doneminde
igyeri efitimi uygulama hakkr tanrnrr.

12. Ogrenciler btittrn derslerinden baganh olsalar bile igyeri eEitimi yapacaklan stireler
igin kayrt yaptrrmak ve katkr paylannr odemek zorundadrr.

13. Diger yriksekopretim kurumlanndan gelen oSencilerin geldikleri ytrksekokul I
faktiltede yaptrklan igyen e[itirnlerinin gegerlikleri, Bohim ihtibak Komisyonunun
gortigf ahnarak Ytiksekoku] Y6netim Kurulu tarafindan karara baplanrr.
Ucretler

MADDE

1.

14

_

Igyeri egitiminde g6rev alan;

a. Denetgi Olretim Elemamna, gorevlendirildili her bir 6prenci igin hafta da iki

saat

ticret 6denir.

b. Denetgi OSetim Elemaruna enfaAabeg 6[renci igin ticret odenir.
Ytinergede Yer Almayan Hususlar

MADDE

l.

15

_

Bu Yonergede yer almayan hususlar hakkrnda" Marmara Universitesi Onlisans ve
Lisans Elitim-Olretim ve Srnav Y6netmelili, Marmara Universitesi Srnav ve Bagan
Delerlendirme Ydnergesi ve ilgili diler mevzuat htiktimleri uygulanrr.

Yiirtirliik
MADDE

1.

16

-

Bu Y6nerge, Marmara Universitesi Senatosunca onaylandrpr tarihte ytirtirltile girer.

Yiiriitme
MADDE

1.

17

-

Bu Y6nerge, htiktirnlerini Marmara Universitesi Rektorti adrna Uygulamah Bilimler
Ytiksekokulu Mtidtirti ytinitur.
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EK-1. igyeri Efitimi Protokolii

i$vnni rcGiriui PRoroKoLU
Taraflar

-

MADDE1

1.

Bu protokol, .....
Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu, ............
... .... I ... .... /20... tarihinde imzalanmrgtrr.

.ile Marmara Universitesi,
Bolumti arasmda

Kapsam

MADDE

1.

_

2

Bu protokol, Marmara Universitesi Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu 6lrencilerinin
igyeri elitimleriyle ilgili igyeri e[itimi ydnergesi kapsamrndaki uygulama ve esaslan
igerir.

Siire

MADDE

1.

-

3

Ogrenciler iqyeri e[itimlerini, tigtincti smrfin bahar yanyrhnda gergeklegtirir. igyeri
E[iti minin stiresi bi r egitim-Opreti m yanyr h drr.

Kontenj an Belirlenmesi

MADDE
f

.

-

4

igyerleri, bu protokolun imzalanmas srasmda her yrl kag 6[renci igin kontenjan
tahsis edeceklerini bildirirler.

Pro gramrn

Ytirtitiilmesi

MADDE

-

1.

5

Igyerlerinde bu programdan sorumlu olacak kigi "Iqyeri EEitimi Yetkilisidir."Ancak
bu protokolii, "igyeri Yoneticisi" onaylar. M.U. Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu
bu programdan sorumlu kigi ise her bdltirntin boltim baqkam yada atanmrg ise Bohim
igyeri Elitimi Komisyonu Baqkarudrr. Gerekli hallerde Ytiksekokul Igyeri E[itimi
Uygulama Kurulu devreye girebilir. igyeri egitimi ile ilgili ttim iglemler bu kigiler
tarafindan MU. Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu Igyeri E[itimi Y6nergesine gdre
yrinittiltir.

Ofrencilerin Segimi
MADDE 6 _

l.

igyerinde e$tim yapacak olrencilerin belirlenmesi, igyerinin talepleri dikkate
almarak, M.U. Uygulamah Bilirnler Ytiksekokulu, ilgili b6himii tarafindan yaprlrr.

Gtirev ve Sorumluluklar

MADDE

I.

7

-

Denetgi O[retim Elemarurun Gorevleri:

a.

O[rencileri igyerlerinde haftada en azbir def4 gahgmalann dlrenciler yzuanna
ve bu Yonergeye uygun yrirtiytip ytirtimedilini denetlemek,

b.

Her denetim sonucunda O[retim Elemanr igyeri Elitimi Denetim Formturu
drizenleyerek ilgili bolum bagkanhlrna teslim etmek,

c.

ilgitl bottim bagkanhgna denetleme raporunu

sunmak.

12

2.

igyerinin igyeri Elitimr ite itgiti Sorumluluklan:

a.

igyeri efitimi igin 6lrenci kabul eden igyerleri, kendi gahganlanna salladrlr
konaklama beslenme ve sosyal imkanlardan O[rencilerin de yararlanmasr igin
gerekli kogullan safl amak,

b.
c.

Olrencilerin igyeri elitimini, bu Ydnerge esaslanna ve igyeri kurallanna gdre
yapabilmeleri igin bir igyeri elitimi yetkilisini gdrevlendirmek,

igyeri Egitimi Yetkilisi tarafindan delerlendirilip imzalanan igyeri EEitimi
Raporunu onaylamak.

d. igyeri elitimini tamamlayan o[rencilerin iqyeri Egitimi De[erlendirme
Formlannt doldurup onaylayarak kapah zarf iginde igyeri Egitimi Raporuyla
birlikte gizli olarak ilgili bohim baqkanhfrna ulaghrmak.

3.

igyeri Egitimi Yetkilisinin igyeri Egitimi ile

a.
b.

ilgili Sorumluluklan:

Olrencilerle igyeri arasrnda iletigimr sallamak,
Oprencilere gtnltik, haftahk ve ayhk gahgma planlan hazrlamak ve oprencilerin
sorumlulukl anru belirlemek,

c.

O[rencilerin tiniversitede kazanmrg olduklan bilgilerin ve becerilerin igyerindeki
uygulama gahgmalan ile pekigmesini sa[lamak,

d.
e.

Olrencilere meslek formasyonunu ve disiplinini aktarmak,

f.

O[rencilerin epitim gdrdtig{i programa uymayan, safhksrz ve guvenli olmayan
ko gullarda gdrevl endirilmesini engellemek,

Olrencilerin yaptrgr faaliyetleri denetlemek ve gtlnltik olarak tuttuklan igyeri
E

g

giti mr Raporl anm incel eyerek gerekli uyan I arda bulunmak,

igyeri elihmi bitiminde, igyeri Egitimi Raporlannr deperlendirerek imzalamak
ve igyeri y6neticisine ulagtrrmak.

igyeri Efitimi Siiresince Uyulmasr Gereken Kurallar
MADDE 8 _

f.

igyeri efiitiminde Ytiksekogretim Kurumlan Disiplin Ydnetmelili

hUktiLm]eri

Iqyerinde de gegerlidir.

2.

Olrenciler igyerlerinin mevzuatlann4 gahgma kogullann4 disiplin ve ig emniyetine
iligkin kurallanna uymak zorundadrrlar. O[renciler grev, gosteri, yriniytg veya ig
yavaglatma eyleminde bulunamazlar.

3.

O$enciler igyeri elitimi stiresi boyunca igyeri egitimi yetkilisinin gozetiminde
bulunurlar. O[renciler igyeri elitimi stiresince igyeri e[itimi yetkilisi tarafindan
verilecek gahqmalan yapmak ve bu gahEmalara katrlmak zorundadrrlar.

4.

Ofirenciler iEyerinde kullandrklan malzeme, alet ve her hirhi cihaz ve makineleri
gereli gibi kullanmakla ytiktimltidtirler. Dikkatsiz ve sorumsuz dawanrglardan dolayr
meydana gelebilecek maddi zararlardan oprenciler sorumludur. Oprenciler kusurlan
nedeni ile vereceklei zararlar igin, igyerinin belirleyecefii yaptrnmlara uymak
zorundadrrlar.

5.

Ogrenciler igyeri elitimi Komisyonuna bilgi vermeden ve onay almadan igyeri
elitimine ara veremezfer ve igyerini defigtiremezler, aksi takdirde yaprlan igyeri
elitimi gegersiz sayrlrr.

6.

Osenciler igyeri egrtimine YoSO oranrnda devam etmek zorundadrrlar. Olrenciler
igyerinin mesai saatlerine uymak zorundadrrlar. Ofrenciler iqyeri epitimi stiresince
13

inn datrazf,ar. Gerektili hallerde, igyerinden bir gtin Onceden izin
almtr. Kullamlan izin gtin sayrsr igyeri e[itimi s0resinin Yo2}'sini agtrlrnda ya da
izinsiz veya mazeretsiz olarak devamsrzhpr olan olrencilerin bu durumu, igyeri
boltim igyeri e[itimi komisyonuna bildirilir ve ofrencilerin igyeri elitimi iptal edilir.
zorunlu olmadrkga

7.
8.

Salhk raporu ahnmadrkga, hastahk nedeniyle ige devamsrzhk yaprlamaz.

Rapor
stiresi igyeri egitimi sriresinin o/o2}'ni agarsa, igyeri egitimi stiresi agan stire kadar
uzatrlmahdrr. Aksi takdirde igyeri egitimi gegersiz ve dlrenci bagansrz sayrhr.

Denetgi 6gretim elemanlanrun igyerinde yaphklan denetimlerde, denetimlerin
%o2}'sinde veya daha fazlasrnda igyerinde bulunmayan dlrencilerin igyeri egrtimi
gegersiz sayrlrr.

9.
I

0.

Universite, Ofrencilere bir ricret odemekle yrikrimlu delildir. O[rencilerin igyeri ile
aralanndaki mali iligkiler, higbir bigimde tiniversiteye ytikrimlilltik geirmez.
Igyerlerinde gece vardiyasr gahgmalanna o[renciler katrlamazlar.

igyeri E[itimi Yapan O[renciterin Haklarr
MADDE 9 _

1.

Ogrencilerin ulagrm ve iggilere saflanan di[er sosyal hiznetlerden yararlandrnhr.
Ancak kanuni bir hakka veya toplu sdzlegmeye dayanarak yaprlmakta olan
y ardrml ardan dprencil er istifade edemeder.

2.

5510 sayth Sosyal Sigortalar ve Genel Saflrk Sigortasr Kanununun 5 inci
maddesinin (b) bendi gerelince zorunlu igyen egitimine tabi ttim dgrencilere "ig
Kazast ve Meslek Hastahfr Sigortasr" yaprlmasr gerekmektedir. Bunlardan bakmakla
ytiktirnlti olunan kigi durumunda olmayanlar hakkrnda aynca genel safhk sigortasr
hriktimleri uygulanrr. Bu nedenle, igyeri egitimi yapacak ogrencilerin, iigorta
iqlemlerinin yaprlabilmesi igin kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim
etmeleri gereklidir.

Gizli Bilgi, Ticari Srrlar ve Patent Haklannrn Korunmasr
MADDE 10 -

1.

Taraflar, iqyeri egitimi gahEmalan srrasrnda ve bu uygulamanrn sona ermesinden
sonra 5 yrl stireyle yaprlan ttim gahgmalarla ilgili trirn ticari srlan ve gidi belgeleri
konryacaklanm kabul ve beyan ederler. SOz konusu koruma kapsamrnda, igyeri
elitimi programr strastnda galgm4 ara$tlrma geligtirme ve endtistriyel uygulamalar
siresinde herhangi bir a;amada yer al.ru$ olan olrenciler, denetgi o[refim
elemanlan, bohim igyeri e[itimi komisyonu ve ytiksekokul igyeri elitimi uygulama
kurulu;

a.
b.
c.

Bu gahgmalar kapsamrnda higbir bilgryi ifga etmeyecepini,

Igyeri egitimi stirecinde, kendisi tarafindan digrhlilmtg olsun olmasm, kurum
veya igyeri igin ticari srr niteligi tagryan higbir bilgiyi rigtincti gahrslara beyan
etmeyecelini,
igyeri egltimi strastnda kendisi tarafindan kullamlan, tiretilen, kontrol edilen ttim
not, kayrt (disk, cd, bellek vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi,

d.

Iqyeri elitimi sonrasrnda veya bitiminden 6nce e[itimden aynlmalan durumda
da gegerli olmak i)zere, kurum veya igyeri ile rekabet iginde olan kuruluqlarla
aynr konularda aragtrrma geligtirme ve her trirl[ haksrz rekabet ortamt yaratacak
gahgmalarda bulunmamayr, kabul ve beyan ederler.
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t

e.

Bu protokol kapsamrndaki igyeri e[itimi gahgmalan srrasmda ve sonrasmda elde
edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri
yayrnlarda kullanmak durumunda ilgili kurum veya igyeri yetkililerinden iznini
almayr, kabul ve beyan eder.

Ytiriirliik
MADDE 11I

Bu protokoltin htikrimleri, protokolttur imzalandrlr tarihten itibaren gegerlidir.
Taraflar, 3 ay dncesinden bilgilendirme yaparak progrimun uygulanmaslnr sona
erdirebilir.

;;;;;r, ,,,,r.,

'.:"
l^:::
"uu,.o"ur,

l

-""::'#;#ilfrYil,:H:
]

protokol htiktimleri gergevesinde igyeri e[itimi gahgmalannda igbirli[ini kabul ve taalhtit
eder.

Prof. Dr. Mehmet OKTAV (Kururn ydneticisi)

Mridrir
Marmara Universitesi

Uygulamah Biliml er Ytks ekokulu
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EK.2 isYBni

ncirivri UycULAMASI

BA$vtlRU rrn KABULYAZISI

I

Sayr:

t20

Ilgili Makama,
Marmara Universitesi Uygulamah Bilimler Yriksekokulu igyeri Egltimi ydnergesi
r5/annca, .......
".""."";."':-'.._.._...."... Bdhimri 5. yanyrl derslerini tamamlamrg dfrencilerinrizin, meslek
alanlan ile ilgili bir iqyerinde, bir d6nem igyeri efiitimi uygulamasr yapma ytikrimli[ri
bulunmaktadrr.

Aga[rda kimligi belirtilen olrencimize igyeri eSitrmi uygulamasr yapma olanalr
sallayarak,
efitimimize ve insan kaynaklanmzayapacasruz katkr igin
iimaiaen tegekkiir eder, saygrlar sunanz.

BOItirn Bagkanr

O[rencinin
Adr Soyadr : .................
Numarasr
Srnrfi

Bu Btil iim igyeri Yetkililerince Doltlu rulacaktr r
(Ogrencimize iqyeri e[itimi uygulamasr yapma olanalr sallamayr
kabul ediyorsanlz liitfen a5a[rdaki
bilgileri doldurunuz.)

IgletmeninAdr :........
igletmenin Adresi :... .....
Igletmenin Telefon / Faks No
iEletmenin ihtemet

Adresi

:

Tel:...

Faks:

: www.

Iqyeri EEitimi Baglama Tarihi
iqyeri Egitimi Bitig Tarihi

igletme Yetkilisinin:
Adr Soyadr:

Unvanr

:

Intzave Mrihrir
Tarih

e-mail:

tb

EK-3 GENEL SAGLIK SiGORTASI BEYANI

/

/20

T.C.

MARMARA trNivrcnsirnsi
Uygulam ah Bilimler Yiiksekokulu Miidii

rl

ii$i'

ne

Ytiksekokulunuzun 3308 sayrh Mesleki Elitim Kanunu ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel
Salhk Sigortasr Kanununun 5 inci maddesinin b bendi gereli Zorunlu igyeri EEitimi uygulamasrna tabi
tutulan d[rencisiyim.
Agagrda igaretledilim kurumdan veya ailemden
yardrmr almryorum.

salhk yardrmr almaktayrm/herhangi bir saflrk

1. tr Annem veyaBabam tizerinden salhk yardrmr almaktayrm,
2. Z Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak gahgtr[rmdan kendi salhk yardrmtm var,
3. n Ba!-Kur'a tabi olarak gahgtrlrmdan kendi sa$rk yardrmrm var,

4.
5.
6.

a
tr
tr

Emekli Sandrlrna tabi olarak gahgtrfirmdan kendi salhk yardrmrm var,
Universitemiz tizerinden saflrk yardrmr almaktayrm (iiniversite saflrk kamem var),
Herhangi bir sosyal grivencem olmadr[rndan salhk yardrmr almryorum.

(5 veya 6

btiliimii igaretleyenler dilekgenin alt btiltimtinii de dolduracaklardrr)
T.C.

Kimlik No

Adr Soyadr
ikamet adresi

Tel

ln:r,a
Bu baltm herhangi bir sosyal giivencesi olmalan veya Universitemiz tarafindan saEhk yardrmr yaprlan
6[renciler tarafindan doldurulacaktrr.
.....1.....120.

.

T.C.

MARMARA

tXiVpnSirnSi

Uygulamah Bili mler Ytikseko kulu Miid

iirliifti'

ne

Anne, baba veya bana bakmakla ytiktirnhi herhangi bir yakrnrmrn sosyal gtivencesi olmadrSndan ve
herhangi bir sosyal grivenlik kurumuna (SSK Ba[-Kur, Emek]i Sandrgr vb.) tabi olarak gahgmadr[rmdan
dolayr 5510 sayrh Kanunun 5 inci maddesinin b bendine 6111 sayrh Kanunun 24 incnmaddesi ile eklenen

"...ve bunlardan bahnakla yiikiimlil olunan kiqi durumunda olmayanlar hakhnda aynca genel sa{l*
sigortast htiki;mleri uygulantr" Hlikmri gere[ince genel salhk sigortasr tescilimin yaprlmasrnr talep
ediyorum.

T.C. Kirnlik No

Adr Soyadr
Imza
'17

EK-4

MARMARA

::::*::

i$yEni ncirinri uycuraprasl nirrcrqrsi

txivnnsirnsi
vuxsnroKulu

::'*'"n

,.....

noltiprU nagxaNll6nva
Tarih: ...../...../20...

Bdhimtinriztin...............smrf, ..... ........:.......-rlmarah
olrencisiyim. iqyeri Eglhmi uyguramamr
'(urum,"aqalrda
yapmak igin baqvuruda bulundulum a$alrda bilgileri
suiulmuq-olan
belirtilen
tarihler arasmda iqyeri Egitimr uygula
Belirnilim
tarihler
arasmda Universitemiz tarafindan ie"el
gerekli olan kigisel
belgelerim (ntifus kagdr fotokopisi, ika
Gengl Saghk Sigortam

yaprlma<

rc

yaprlmasr h

n

kazalannda
olabilecek d

n
rak bildirmeyi taahhrit ederim.

Agalrda bilgilerini verdigim kurumda, ilyeri Elitimi
uygulamamr yapmak igin onay verilmesi
hususurun gere[ini arz ederim.
Saygrlanmla,

Adr Soyadr:
Cep

Tel

:

imzasr:

EK:

[gyeri

I1V".i EEitimi Bagvuru ve Kabul yazrsr (EK-2)
Genel Saghk Sigortasr Beyanr (EK-3)

E[itimi Tarihi

Baglama:
lmesi

Adr
Adresi
alanr
elefon Numarasr

I

gereklidir.

Bitip:
t200

I

t200
ternet Sitesi:

()

adtiu nnSrlttttfixl
...... I .... /20...
Htimi uyguramasr yapmas,
gr vererek gerekri saflrk

Yukandaki dilekgede_adr gegen olrencinin b
Egitimi. uygulamasrna baglamadan
I:J:1
$ gortasml y apttrmasr kay dryl
4 komi syonu muzca

.

Saygiarrmtzl4

Igyeri Egrfimi Bohim Komisyonu
BaEkanr

18

EK-s i$Yrni rcGiriui nnsrui yAzrsr

Sayr:

......

/ ...... /20...

[Kurum Adr ve Adresi]

Marmara Universitesi Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu igyeri Egltimi ydnergesi uyannc4
Boltimri 5. Yanyrl derslerini tamlamrq olrencilerimizin, meslek
alanlan ile ilgili bir ig yerinde, bir ddnem igyeri egitimi uygulaml, y"p-u ytiktirnlti[u
bulunmaktadrr.

Bdltimtimtiz ...... smrf
....... numarah 6[rencisi ......... ......
.,in, igyeri
Egrtimi uygulamasrru ig yerinizde yapmak igin bagvurdu$u anlagrlmaktadrr. Ogrencirnize
o$enim gdrdrifri program ile ilgili bir ig alarunr tammak ve ig yerindeki uygulamalan
dfrenmesini, egitim ve dlretim yoluyla edindi[i bilgi ve becerileri uygulayaraf deneyim
kazanmastnr sallayacak igyeri elitimi uygulamasr kapsamrnda ,r..aigirri, destek ve
katkrl annrz i gin teg ekkrirl erimizi sunanz.

!Sv..i e[itimi uygulamasr sonunda, tarafinrzdan igyeri egitimr uygulamasr gahgmasmrn
delerlendirilmesini istedipimiz "Igyeri Egitimi Delerlendirme Formu (EK-6)" .kt. y".
almaktadrr.

Olrencimizin igyeri elitimi uygulamasrna baglayaca[r tarihin kendisine bildirilmesini rica
eder, galr gm alarntzda baSanl ar dil eriz.

Saygrlanmrzla,

Bohim Baqkaru

EK: Igyeri EEitimi De[erlendirme Formu (EK6)
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EK-6

i$yEni eGiriui oeGenleruoinnne FoRMU
MARMARA uruivrnsirEsi
UYGULAMALI BiLiMLTN VUTSEKOKULU
....... aolurr/lu

FotoIraftnrzr
yaptgtlnntz

igveni rGiriui oeoeRleruoinue FoRMU
0!rencinin Adr Soyadr
Numarasl

86lumu
SurekliAdresi
Telefon Numarasr
e-posta

Bu BrilUm igyerl Yetkilisl Taralrndan Doldurulacaktlr.
igletmenin

\,

adr

igletmenin adresi/web

adresi

:

....

:

....

O!rencinin igyeri egitimine bagtama tarihi. .........
Delerlendiren yetkili adr

soyadr

:

igyeri e!itimi bitig tarihi

......................

Unvanr

....... imza ve muhur

De!erlendirme

Qok iyi(A)

iyi(B)

Orta (C)

tarih
Yeterli(D)

Zayfi (E)

lgindeki dzeni
Verilen gorevleri yerine getirme
lge devamr
itetigimi

Sorumluluk alma
Kendine g0ven

Mesleki bilgi ve becerisi
L0tfen elegtirilerinizi ve Olrencinin geligimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz ...

Bu

B6l0m

De!erlendlrme

........ BdlomU igyeri ESitiml Ko misyonu Taraf rndan Do lduru lacaktrr.
A

B

c

D

E

Egitimi Genel Degerlendirilmesi

Raporun Dtlzenlenmesi
Konularrn incelenmesi
Sonug

Sorumluluk alma
Kendine gUven
Genel Degerlendirme

Komlsyon tiyeleri
Adr Soyadr
Adr Soyadr
Adr Soyadr

imza

86liim igyeri E{itimi Komisyonu
Kararr
i9 gunU kabul edilmigtir.

....t......t......

Onay
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EK-7 i$yEni eGirinai oGneruci oerueriu FoRMU
MARMARA

uyc

ULAMRLT aiLi

uuivrnsirusi

ruleR yurs eKoqJL.g

""" BOLUMU
:""""":"":':":"':":.":""
i$yERi EGiTiMi oGneruCi Orrurriu
FORMU

O$rencinin Adl Soyadr
Numarast
igyeri Elitimi Yaprlan igletme

igyeri Yetkilisinin 6srenci Hakkrnda izlenimleri

Adr Soyadl

lmza

Denetgi

6!retim Uyesinin 6!renci hakklnda Delerlendirmeleri

Adr Soyadl

lmza
Formun DUzenlendiSi Tarih: ........1.....1 20.
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t

MARMARn uruivrnsirrsi
UYGULAMnLI giI-iN/Irn YuTSEKoKULU
BASTM TEKNoLo.tilrn i aoLUN/u
2016 - 2017 rGiriu ooneriu ytlt BAHAn oOrurrrli

igveni eGiriui RAPoRU

(EK-8)

6Gneruci
ADI SOYADI
NUMARASI

igveni eGiriui

YAPTLAN KURUM

KURUMADI

KURUMRonrsi

:

:

22

MARMARn uruivrnsirrsi
UYG ULAMNII AiI TIITN YU TSEKOKU LU
Foto$raf

oGneruci
ADI SOYADI
NUMARASI
AOLUN4U

igveni eGirirui

BA9LAMA

rnniui

igveni eGirinai airig rnniHi
igveni eGirinai igcutru roPLAMt

|$YERi

roiriui

YAPTLAN KURUM

KURUM ADI
KURUM ADRESi
TELEFON/FAKS
E-POSTA
WEB

KURUM

verrilisi

ADI SOYADI
uruvnrur

Tarih,lmza ve MUhUr

ZJ

iqiruoexilen
Sayfa No
BOLUM 1 - KURUMUN GENELTANTIMI

-

1.1

igyeri Egitimi Yaprlan Kurumla itgili Aitgiter...

1.1.1 Kurumun Tanrtrmr
1.1.2 Personel Sayrsr ve Dagrlrmr (Yonetici, idari personel, mUhendis, teknisyen, iggi vb.)
1.1.3 9irket Stat0s0 ve Sermaye Yaprsr.................
1

1.2

.1.4 igletmenin Gelecele Ydnelik Geliqme Planlan..

-

Kurumun Genel Yaprst ile ilgili Bilgiler

1.2.1 OrgUt $emasr

1.2.2 Genel Yerlegim Planr .......
'1.2.3 BdlUmlerin Tanrtrmr..........

\-

BoLUM 2 - KURUMUN URET|M|, QAL|$MA yoNTEMi VE DONANIM|
2.1

-

Uretim Prosesi (Baskr dncesi sistemler, baskr ve baskr qegitleri, baskr sonrasr i$lemler,

planlama, maliyetlendirme, satrg ve pazarlama vb.)........

2.3 2.2

Kalite Kontrol Testleri ve Uniteleri
Kurumda Uygulanan ig ve i99i Guvenligi ilkeleri...........

BoLUM 3 - i$yERi EGiTiMi GENEL DEGERLENDiRMESi

3.2 3.4 3.1

Kargrlagrlan Ozel Durumlar, Gorulen Aksakllklar ve Qdzum Yollal

igyeri Elitimi Sonunda Edinilen N/esleki Beceriler ve Kazanrmlar
lgyeri EQitimi Genel Delerlendirmesi.

EK BOLUMLER

r-

(Ekler krsmrna rapor iQerisine konulamayan plan, proie, baskr drneoi, vb. Ek No.larr belirterek koyulmahdrr,)
EK 1 - Konulacak Ek'lerin konu baglklarrnr sayfa numarasr ile birliKe yaanz...............

EK2_
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\-

igyeri eflitimi yaprlan bolum ve yaptlan gatrymantn
konusuna gore gerekli bilgiler, bilgisayar ortamrnda
yazlacakilr. Sayfa saysr galryrlan gun sayundan
az olmamalrdrr.
RaporunuzLt, Uygulaml r Bilimler Yuksekokulu
igyeri Ejitimi Yonergesi A/tadde 11 'e uygun olacak
gekilde haztrlaytnE.

igyeri E{itimiYaprlan B6liim ve igin Konusu

Britiim Yetkilisinin Kagesi ve imzasr

Tarih

no
25

UYGULAMAL! BiL|MLER YUKSEKOKULU
2016 - 2017 i$yEni rGirirui ig nxtg 9EMASI (EK-s)
firmalarla protokol yaptlmast (EK-1)

bagvuru ve kabul,yaztst (EK2) ile
El6lUm

igyeri

talepleri

isyeri e$itimi komisyonuna muracaat

VS

-

\-

25.11

Eldl0m igyeri

elitiml komisyonlartna iletmesi

(Er(-5)

06 02.2017

-

18.05.2017

lgyeri egitirni raporlanntn (EK-8), bdlOm igyeri egitimi komisyonuna teslim edilmesi (15 gOn iginde)

2..05.2017 -0206.2017

raporlarrnrn sonuglartna itiraz (5 gOn

igyeri e$itimi ig aktg gemast akademik takvime gore dtlzenlenir.
26

EK-10

igveni eGiriui RApoRU

E!itimi
SN

Ra

ronrnolti

rlardaki Bigimsel DUzen

De!erlendirme Kriterleri

1

lgyeri e$itimi raporu kapa$r ve dn kapak hazrrlanmrg mt?

I

lgyeri elitimi 0grencisinin foto$rafr igyeri e$itimi raporu ig kapa$rna yaprgtrrrlmrg mt?

J

lgyeri e[itimi baglangrg ve bitig tarihleri uygun mu?

E

H

E

H

Kurum bilgileri eksiz bir gekilde verilmig mi?
tr

Ii/Uhur ve imzalar tam mr?

6

Her i9gUn0 igin en az bir sayfa uygun gekilde doldurulmug mu?

7

igyeri e$itimi raporu bilgisayar ortamrnda hazrrlanmtg mr?

8

Rapor sayfalanndaki alt bilgiler doldurulmug mu?
Rapor bdl0mleri, bdlum baglrklarr ve alt baglrklan uygun gekilde olugturulmug mu?

10

Flaporda kullanrlan yazr formatr uygun segilmig mi?

11

Rapor dzenli olarak d0zgUn bir gekilde hazrrlanmrg mr?

12

Flapor spiral ciltli olarak hazrrlandr mr?

13

Ek dijital doktimanlar (g0rsel, grafik galrgma vb.) harlci bellek ile yedeklenmis mi?

14

Ek dokOmanlar (baskr numuneleri, film, kalrp, bitmig 0rUn vb.) uygun gekilde paketlenmig yada klasdrlenmig mi?

SN

De!erlend irme Kriterteri

1

Kurumun genel olarak tanrtrmr yaprlmrg mr?

2

Organizasyon Semast gizilmig mi?

J

Kurumun yerlegim planr gizilmig mi?

4

Personel sayrsr ve dalrlrmr hakkrnda bilgl verilmig mi?

5

Uretim niteligi hakktnda bilgi verilmig mi?

6

Uretim yaprlan birimlerin tanrtrmr yaprlmrg mr?

7

Uretimde kullanrlan makine veya techizatlann ve yardrmcr ekipmanlarrn tanrtrmr yaprlmrg mr?

I

Bu makine ve techizatlarla 0retilen UrUnlerin genel tanrtrmr yaprlmrg mt?

I

Uretilen 0r0nlerden yeteri kadar 0rnek/numune almrg mr?

10

Uretilen bir Ur0n igin bu Ur0ne ait ig akrgr ve gemalarr gizilmig mi?

11

Farklr Ur0nler igin proje safhasrndan sevkiyata kadar olan agamalarr incelenmig ve bu agamdan detaylr olarak
agrklamrg mr?

12

Uretilen UrUnler ve bunlarrn yrllrk 0retim miktarlarr hakkrnda bilgi verilmig mi?

13

Kurumdaki ar-ge, tasanm, Ur-ge, proses geligtirme, bakrm onanm, v.b. gibi faaliyetler tanrtrlmrg mr?

14

Kullanrlan programlar hakkrnda bilgi verilmig mi?

15

Kurumun maliyet hesaplamalarr hakkrnda bilgi verilmig mi?

16

Kalite anlaytgr ve yOnetimi hakktnda bilgi verilmig mi?

17

Kurumun, gevre politikasr, i99i sa$lrgr ve i9 gUvenlili ile ilgili galrgmalarr hakkrnda bilgi verllmig mi?

18

Olrencinin igyeri egitimi yaptrgr igletme hakkrndaki gOr0gleri ve igyeri elitimi kazanrmlart hakkrnda bilgiler verilmig

E0itimi Raporlarrnrn igeri!i

mi?
19

igyeri egitimi krlavuzunda yer alan EK-6 ve EK-7'deki delerlendirmeler hakktnda bilgiler verilmig mi?
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