
ĠġBAġI UYGULAMALI EĞĠTĠMDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER 

1-Açıklanan listelerde AÇIKLAMA kısmında bir uyarı varsa, o eksikleri yerine 

getirmediğiniz sürece ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitime katılamazsınız. 

2-Listelerde ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitime katılacağınız dönem belirtilmektedir. Belirtilen 

dönemde 4. Sınıftan sadece İşbaşı Uygulamalı Eğitim dersini ve varsa alttan olan derslerinizi 

almanız gerekmektedir. 

3-Eğitim döneminin ilk baĢladığı hafta içerisinde ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim’i yürütecek hoca 

kiĢisel OBS hesabınızda görülecektir. 

4-Eğitimi yürütecek hocayı öğrendikten sonra, hocayla e-posta veya telefon ile iletiĢime 

geçerek, iĢyerinde sizlerden sorumlu olacak kiĢi ve kendi telefon numaralarınızı ve e-posta 

adreslerinizi hocanızla paylaĢınız. 

5- Öğrenci her hafta düzenli olarak yaptığı iĢbaĢı uygulamalı eğitimi ile ilgili İşbaşı 

Uygulamalı Eğitim Faaliyeti Raporunu (rapor örneğini bölüm web sayfasından temin 

edebilirsiniz) e-posta vasıtasıyla hocanıza gönderiniz. Ayrıca öğrenci haftalık gönderdiği 

ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Faaliyeti Raporlarını dosyalayarak dönem sonunda en geç 10 gün 

içerisinde toplu halde Bölüm ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Komisyonuna teslim ediniz. 

6- ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitimi Ara Denetim Formunun ara sınavlardan (vize) önce, ĠĢyeri 

Yetkilisi Değerlendirme Formunun ise İşbaşı Uygulamalı Eğitimin bitimini takip eden 10 

(on) günün sonunda komisyona ulaşmak şartıyla iĢyeri birim yetkilisi tarafından imzalanıp 

kurumun kaĢesini taĢıyan kapalı zarf içinde Bölüm ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Komisyonuna 

elden / posta yoluyla ulaĢtırılması gerekmektedir. Bu evrakın Bölüm ĠĢbaĢı Uygulamalı 

Eğitim Komisyonuna ulaĢmasının takibinden öğrenciler sorumludur. 

 

7- Öğrencinin ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitiminden baĢarılı sayılabilmesi için en az 60 ortalamaya 

sahip olması gerekir. Bu not öğrencinin dönem baĢarı notunu ifade eder.  ĠĢbaĢı Uygulamalı 

Eğitim değerlendirme notu Bölüm ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Komisyonlarınca hesaplanarak 

ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formuna iĢlenir. İşbaşı Uygulamalı 

Eğitim değerlendirme notu bölüm komisyonunca belirlenecek İşbaşı Uygulamalı Eğitim 

raporu notunun %60’ı ve İş Yeri Yetkilisi Öğrenci Değerlendirme Formu notunun 

%40’ı olacak şeklinde ağırlıkları alınarak hesaplanır. 

 

8- Öğrenciler ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim sürecinde, hocanız tarafından ayda en az bir kez 

telefon ile denetleneceksiniz. Ayrıca fiili işyeri denetimi, ĠĢbaĢı Uygulamalı Eğitim Bölüm 

Komisyonunun veya yetkili öğretim elemanının gerek görmesi halinde ilgili yönetici öğretim 

elemanı ya da görevlendirilecek bir baĢka öğretim elemanı tarafından gerçekleĢtirilebilir. Bu 

denetimlerde ĠĢyerinde Denetim Formu doldurulur. 

 

9- Öğrencinin mazeretsiz olarak kullanabileceği toplam devamsızlık hakkı 5 iş günü ile 

sınırlıdır. 

 

 

 


