
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

HACETTEPE ASO 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİLERİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN 

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE 

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 Amaç  

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim 

gören öğrencilerin mesleki gelişimlerini sağlamak ve programlarından mezun olabilmek için, 

zorunlu ders statüsünde olan İşyeri Beceri Eğitimi I, İşyeri Beceri Eğitimi II, İşyeri Beceri 

Eğitimi III, İşyeri Beceri Eğitimi IV dersleri kapsamında işletmelerde yapacakları mesleki 

eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

Madde 2 - Bu yönerge, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda yer alan öğrencilerin 

öncelikle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki işyerleri olmak üzere, yurtiçi 

ve yurtdışındaki işyerlerinde mesleki beceri eğitimine dayanan İşyeri Beceri Eğitimi I, İşyeri 

Beceri Eğitimi II, İşyeri Beceri Eğitimi III ve İşyeri Beceri Eğitimi IV derslerinin faaliyet ve 

esaslarını kapsar.  

Dayanak  

Madde 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu ile 19 Haziran 1986 tarih ve 19139 

sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış “Mesleki Eğitim Kanunu”, 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 

sayılı resmî gazetede yayınlanan “Yükseköğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği” 

ve “Hacettepe Üniversitesi Ön lisans- Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar  

Madde 4 - Bu yönergede geçen;  

 

a) Eğitici Personel: İşyeri beceri eğitimi kapsamında gerekli olan asgari mesleki 

yeterliliğe sahip olan, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan, 

öğrencilerin iş yerindeki eğitimlerinden sorumlu kişiyi,  

 

b) İntibak Komisyonu: Öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri veya önceki öğrenmeleri 

kapsamında almış oldukları derslerin veya eğitim ve öğretim kazanımlarının kayıtlı 

oldukları yeni programlarındaki hangi ders veya kazanıma tekabül ettiğini 

değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonu, 

 



c) İşletme / İşyeri: İşletme / İşyeri eğitimi gören öğrencilerin ilgili ders kapsamını 

uygulamalı bir şekilde yerine getirecekleri, mal ve hizmet üreten kamu ya da özel kurum 

ve kuruluşları,  

 

d) İşletme Değerlendirme Formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, 

uygulamalı eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin 

uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu, 

 

e) İşletmede Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini 

yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim 

birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını 

(İşletmede mesleki eğitim kapsamındaki dersler, İşyeri Beceri Eğitimi I-II-III ve IV 

dür.), 

İşyeri Beceri Eğitimi I: 2. Yarıyıldan (bahar) sonraki yaz dönemi işyeri beceri 

eğitimine dayanan faaliyetleri içeren zorunlu dersi, (Toplam 60 iş günü – haftada 40 

saat) 

İşyeri Beceri Eğitimi II: 3. Yarıyılda (güz) işyeri beceri eğitimine dayanan faaliyetleri 

içeren zorunlu dersi, (haftada toplam 16 saat / 2 gün) 

İşyeri Beceri Eğitimi III: 4. Yarıyılda (bahar) işyeri beceri eğitimine dayanan 

faaliyetleri içeren zorunlu dersi, (haftada toplam 16 saat / 2 gün) 

İşyeri Beceri Eğitimi IV: 4. Yarıyıldan (bahar) sonraki yaz dönemi işyeri beceri 

eğitimine dayanan faaliyetleri içeren zorunlu dersi, (Toplam 30 iş günü – haftada 40 

saat) 

f) İşyeri Beceri Eğitimi Ders Sorumlusu / Sorumlu Öğretim Elemanı: Bölüm 

tarafından görevlendirilen ilgili programın kadrolu öğretim elemanını,  

 

g) İşyeri Beceri Eğitimi Dosyası: Bu yönergeye uygun olarak işyeri beceri eğitimi 

faaliyetleri sonunda hazırlanacak olan, basılı kâğıt ya da elektronik ortamdaki raporu,  

 

h) Meslek Yüksekokulu İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonu: Hacettepe ASO 1. Meslek 

Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Bölüm / Program Başkanlarından 

oluşan komisyonu, 

 

ı) MYO / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu: Hacettepe ASO 1. OSB Meslek 

Yüksekokulu’nu 

 

i) MYO Müdürü: Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,  

 

j) Öğrenci: Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu öğrencisini,  

 

k) Program: Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda yer alan programları,  

 

l) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörü’nü 

 



m) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: Meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanları 

ve bölüm başkanlarının görevlendireceği ikişer öğretim elemanından oluşan 

komisyonu, 

 

n) Uygulamalı Eğitimler Takip Sistemi: MYO tarafından geliştirilen ve yürütülen 

çevrimiçi uygulamayı, ifade eder.  

 

o) Üniversite: Hacettepe Üniversitesi’ni 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Görev ve Yetkiler  

MYO Müdürü’nün Görev ve Yetkileri  

Madde 5- MYO Müdürü işyeri beceri eğitim faaliyetleri organizasyonunun en üst yetkilisi ve 

yöneticisi olup görevleri aşağıdaki gibidir:  

(1) a) Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını 

koordine etmek. 

 
b) İşyeri beceri eğitimi kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak 

öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 
c) Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında yükseköğretim 

birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da imzalanması 

için bu sözleşmeleri rektöre sunmak. 
 

(2) Rektörün görevlendirmesi ile meslek yüksekokulu dışında, amaca yönelik, 

koordinasyondan sorumlu idari bir birim bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirebilir.  
 

Sorumlu Öğretim Elemanının Görev ve Yetkisi 
 

MADDE 6 – (1) Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerini izlemesi, işletme 

ile kurum arasında koordinasyonu sağlaması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber 

olması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması amacıyla işletmede mesleki eğitim 

yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir sorumlu öğretim elemanı 

görevlendirilir.  
 

 

Eğitici Personelin Görev ve Yetkisi 
 

MADDE 7 – (1) İşletmede uygulamalı eğitim yapacak öğrenciler, uygulamalı eğitimler 

esnasında işletme tarafından komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki 

yetkinliği haiz bir eğitici personelin gözetiminde bulunurlar. 
 

 

(2) Eğitici personelin görev ve yetkileri şunlardır: 
 



a) Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını 

ve sürdürmelerini sağlamak. 
 

b) Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun 

doldurulmasını sağlamak. 
 

c) Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek görüş 

vermek ve onaylamak. 
 

d) Devamsızlık, disiplin ve uygulamalı eğitimlerle ilgili diğer hususlarda sorumlu 

öğretim elemanı ile iş birliği yapmak. 
 

İşletmenin Görev ve Yetkisi 
 

MADDE 8 – (1) Bünyesinde, işletmede uygulamalı eğitim yaptırılan işletmenin görev ve 

yetkileri şunlardır: 
 

a) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında 

mesleki yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek. 
 

b) Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin uygulamalı eğitim kabul formunu onaylamak. 
 

c) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme 

formunu doldurmak. 
 

d) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak. 
 

e) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek. 
 

f) İşletmede uygulamalı eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için 

işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere 3308 sayılı kanunun ilgili hükümlerine uygun 

olarak ücret ödemek. Hacettepe Üniversitesi'nce işyeri beceri eğitimi faaliyetlerine 

katılan öğrencilere, dersleri süresince hiçbir ücret ödemesi yapılmaz. 
 

 

g) İşletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili mevzuata 

uygun olarak ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumuna bildirmek. 

 

İşyeri Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları  

 

MADDE 9 – (1) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin 

veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun 

ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Bu Yönerge hükümlerine veya 

işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri 

başarısız olarak değerlendirilir. 
 

(2) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili 

disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir. 



 

(3) İşyeri Beceri Eğitimi alan öğrencilerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

 
a) Öğrenciler işyeri beceri eğitimi faaliyetlerini, işyeri beceri eğitimi komisyonu tarafından 

uygun görülen yerlerde yapmak zorundadır.  

b) Öğrenciler eğitici personel ve işyeri beceri eğitimi sorumlusuna dilekçe ile başvurmadan 

işyeri beceri eğitimi faaliyetlerine ara veremez veya işyerini değiştiremez, bu konularda 

sadece meslek yüksekokulu işyeri beceri eğitimi komisyonu yetkilidir.  

c) İşyeri beceri eğitimi faaliyetleri süresince yapılacak işleri birebir izlemekle ve uygun 

koşullar altında iş faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.  

d) Eğitici personelin işyeri beceri eğitimi faaliyetleri içeriğine uygun olarak verdiği 

görevleri eksiksiz ve zamanında yapmak,  

e) MYO veya işyeri tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmak 

(yönergeye konu olan dersleri alacak olan öğrenciler ilgili dersin açıldığı dönem başında 

verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimlerini almak ve başarılı olmak zorundadırlar, 

aksi durumda bu derslere/faaliyetlere katılamazlar). 

f) İşyeri beceri eğitimi faaliyetlerinin yapılacağı işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarına, tüzük ve mevzuatlarına uymak,   

g) Öğrenciler, işyeri beceri eğitimi çalışmaları sırasında, işyerine ait tüm ticari sırları ve 

belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan eder.  

h) Öğrenciler işyerindeki sendikal faaliyetlere katılamaz.  

i) Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri ile kılık ve kıyafet, disiplin ve iş güvenliğine 

ilişkin kurallarına uymak zorundadır.  

j) Zorunlu hallerde izin almadan önce, MYO’daki işyeri beceri eğitimi sorumlusuna ve 

işyerine haber vermek zorundadır.  

k) Öğrenciler, kasıtlı olarak işyeri güvenlik kurallarına uymamaları ya da iş güvenliği 

kurallarını ihmalleri sonucunda oluşacak zararlardan sorumludur.  

l)  İşyeri beceri eğitimi faaliyetleri sonunda, öğrenci, hazırladığı işyeri beceri eğitimi 

faaliyet dosyasını işyerine onaylatmak zorundadır. İşyeri beceri eğitimi faaliyet dosyalarını, 

her bir işyeri beceri eğitimi sürecinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş (5) işgünü 

içerisinde, işyeri beceri eğitimi sorumlusuna imza karşılığında teslim etmek zorundadır. 

Teslim şeklini (basılı ya da elektronik ortamda) belirleme ve değiştirme yetkisi Meslek 

Yüksekokulu İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonu’ndadır. 

m) Öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerek MYO gerekse işyeri tarafından 

verilen seminer ve derslere katılmak zorundadır.  

 

n) Öğrenciler işyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek olan gece vardiyası ve/veya 

mesai dışı çalışmalarına katılamaz.  



 

 

İşyeri Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Madde 10 - Öğrenciler, işyeri beceri eğitimi sonunda hazırlayacakları işyeri beceri eğitimi 

dosyasını (Puantaj, değerlendirme formu, rapor ve ders sorumlusunun uygun gördüğü diğer 

belgeler) MYO tarafından belirlenen tarihe kadar ders sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar.  

a) İşyeri Beceri Eğitimi I-II-III ve IV derslerinin faaliyetleri için başarı notu; 

değerlendirme formunda işyeri tarafından verilen notun %40’ı ve işyeri beceri 

eğitimi dosyasına verilen notun %60’ı üzerinden hesaplanır.  

b) İşyeri beceri eğitimine ilişkin, belirlenen tarihe kadar işyeri beceri eğitimi dosyasını 

teslim etmeyen ve/veya işyerine devam etmediği tespit edilen öğrencilere F1 notu 

verilir.  

c) Derslere ait not değerlendirmesi ders sorumlusu tarafından yapılır, ilgili programın 

program sorumlusu/danışman tarafından öğrencinin transkriptine işlenmek üzere 

öğrenci işleri daire başkanlığına ulaştırılır. 

d) Değerlendirmeye ait itirazlar meslek yüksekokulu işyeri beceri eğitimi komisyonu 

tarafından karara bağlanır. 

 

İşyeri Beceri Eğitimi Esnasında Hastalık ve Kaza Durumu 

Madde 11 - İşyerinde öğrencilerin karıştığı herhangi bir kaza meydana geldiğinde, işyeri MYO 

Müdürlüğü’ne anında haber vermekle ve EK-1 iş kazası raporunu hazırlayarak bir örneğini aynı 

gün MYO Müdürlüğü'ne teslim etmekle yükümlüdür. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İşyeri Belirleme ve Yürütme Esasları  

Madde-12 - (1) Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim kapsamında oluşturulacak 

uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz. Ancak program veya 

bölümlerde uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az olması 

durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir. 

 

(2) Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde, işletmede 

mesleki eğitim yapabilir. 

 

Madde-13 - İş yeri beceri eğitimi alacak öğrenciler için işyeri belirleme esasları aşağıdaki 

gibidir:  

a) Uygun iş yeri bulma yükümlülüğü öğrenciye aittir. Öğrenciler tarafından önerilen 

işyeri beceri eğitimi yapılacak işyerinin uygunluğuna uygulamalı eğitimler komisyonu 

tarafından karar verilir. 



b) İşyeri beceri eğitimi faaliyetleri kapsamında, tüm öğrenciler uygulamalı eğitimler 

komisyonu tarafından uygun görülen işyerlerinde yürütmek zorundadır.  

c) Uygulamalı eğitimler komisyonu uygun görmesi durumunda, işyeri beceri eğitimi I ve 

işyeri beceri eğitimi IV faaliyetleri MYO’nun bulunduğu il dışında ve/veya ülke dışında 

öğrencilerin belirleyecekleri bir işyerinde yapılabilir.  

d) İşyeri beceri eğitimi I ve işyeri beceri eğitimi IV için öğrencilerin ilgili dersin 

faaliyetinin başlama tarihinden en az 15 iş günü öncesinden (ülke dışı başvurular başlama 

tarihinden en az 30 gün öncesinden), MYO Müdürlüğü’ne uygulamalı eğitimler takip 

sistemi üzerinden veya yüksekokulun uygun gördüğü durumlarda yazılı olarak gerekli 

evrakları işyerine onaylatıp, doldurduktan sonra başvurmaları gerekmektedir.  

e) İşyeri beceri eğitimi dersleri için zamanında işyeri bularak yüksekokula bildiren 

öğrenciler, Hacettepe Üniversitesinin akademik takvimine uygun olarak dersi ilgili 

dönem için seçmek zorundadır. İşyeri beceri eğitimi alacağı işyeri ile ilgili belgeleri 

zamanında Yüksekokul’un açıkladığı yöntemle bildirmeyen ya da eksik bilgi veren 

öğrenciler, ilgili işyeri beceri eğitimini seçmiş olsa dahi, sigortasız olacaklarından ve bu 

şekilde işyeri beceri eğitimine devam etmeleri mümkün olmadığından, seçilen ders 

dönem sonunda F1 (devamsız) notu ile değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Diğer Hükümler  

Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması 

 

Madde 14 - (1) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin geldikleri yüksekokulda yaptıkları stajların 

veya işyeri beceri eğitimlerinin eşdeğerliğine ilişkin kararlar, meslek yüksekokulu intibak 

komisyonu'nun görüşü alınmak kaydıyla MYO yönetim kurulu yetkisindedir.  

(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, 

çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim 

uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili 

intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek karar verir. İntibak komisyonunun 

hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda 

sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 15 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 17 Haziran 2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve Hacettepe 

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük  

Madde 16 - Bu Yönerge hükümleri 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başından 

geçerli olmak üzere kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 17 - Bu yönerge hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


