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İşyeri Eğitimi Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine 

Bilindiği üzere ülkemizde ve Dünya’da görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle 16.03.2020 tarihinden itibaren 

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi işyeri eğitimine işletmelerde devam etme imkânı kalmamıştır. Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.01-

E.25893 sayılı kararı ve Fakültemizin 01.04.2020 tarih ve 2020/89 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca işyeri 

eğitimi komisyonumuz bölüm başkanlığının görüşü doğrultusunda aşağıdaki kararları almıştır. 

1. İşyeri Eğitimi dersini alan öğrencilerin üniversitemiz tarafından yapılan sigortaları 31.03.2020 tarihi itibariyle 

sonlandırılmıştır.  

2. Öğrencilerin 2019-2020 Bahar yarıyılında 5 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate 

alınarak geriye kalan 9 haftalık süre için yapılacak etkinlikler http://uzaktanegitim.selcuk.edu.tr/ adresinden takip 

edilecektir.  

3. Öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin uzaktan öğretim yöntemiyle UZEM üzerinden ödev, proje, 

uygulama dosyası şeklinde bölümümüz tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir. 

4. Bu kapsamda öğrencilerin final sınav dönemine kadar yerine getirip uzaktan eğitim sistemi üzerinden yüklemesi 

gereken projenin içeriği aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu etkinlikler aynı zamanda yılsonunda yapılan mülakat 

sınavı yerine sayılacaktır. 

 İşyeri Eğitimi Projesi 

1 

İşyeri eğitimi projesi kapsamında; olabildiğince görselleştirilmiş bir sunumla birlikte detaylı 

açıklamanın yer aldığı bir videonun hazırlanması istenmektedir. Bu video üç kısımdan oluşmalı 

ve 15 dakikadan kısa, 30 dakikadan fazla olmamalıdır. Burada verilecek anlatımları öğrenci bizzat 

kendisi yapmalıdır. 

2 

Birinci kısım; öğrencilerin 5 hafta süreyle işyeri eğitimi için bulundukları işletmelerin fiziksel 

ortamları, bu işletmede kullanılan teknolojiler, işletmenin çalışma konuları ve faaliyet alanları 

hakkında bilgilendirmeyi içermelidir. Bu bilgilendirme işletmenin özel bilgilerini saklı tutmaya 

özen gösterilerek yapılmalıdır. 

3 

İkinci kısım; işletmede geçirilen süre zarfında öğrencinin dahil olduğu projelerin teknik bir 

anlatımını içermelidir. Projelerde kullanılan teknolojilerin yanı sıra, projenin maliyet-zaman 

analizi, analiz-geliştirme-test süreçlerinin işletme ölçeğinde öğrencinin bakış açısıyla gerçek 

dünyada nasıl gerçekleştirildiği değerlendirilmeye çalışılmalıdır. 

4 

Üçüncü kısımda; işletmede kullanılan teknolojiler ve yürütülen projelerle ilgili olarak ileride 

yapılabilecek projeler hakkında öğrenci kendi öngörülerini anlatmalıdır. Bu kısımda, kullanılan 

teknolojilerin avantaları, dezavantajları ve geleceği hakkında yapacağı araştırma sonuçlarına yer 

vermelidir.  

5 
Video şeklinde hazırlanan içerik tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde detaylandırılarak rapor 

haline getirilip yazılmalıdır.   

5. Öğrenciler tarafından hazırlanmış ilk 5 haftayı içeren raporlar işveren tarafından onaylanmış ve notlandırılmış 

(not ve devam çizelgesi kapalı zarf içerisinde olmak üzere) şekilde, sınav takviminde belirtilmiş genel sınav günü 

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna teslim edilecektir. 

6. Yılsonu değerlendirmesinin not ağırlıklarının %70 firma değerlendirmesi + %30 hazırlanan işyeri eğitimi projesi 

şeklinde olmasına karar verilmiştir. Değerlendirmenin yapılabilmesi için projenin teslim edilmiş olması 

gerekmektedir. 
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