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17 Haz�ran 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31514

YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER

ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, yükseköğret�m kurumlarındak� eğ�t�m, fen, mühend�sl�k, sağlık,

sanat, spor ve sosyal b�l�mler alanı öğrenc�ler�n�n meslek� becer� ve tecrübeler�n� gel�şt�rmek üzere �lg�l� programlarda
yaptırılan uygulamalı eğ�t�mlere �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununun 20 nc� maddes�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS) kred�s�: Öğrenc�n�n b�r ders� başarıyla tamamlayab�lmes� �ç�n

yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrenc�lere kazandırılacak b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler� elde
etmek �ç�n gerekl� olan toplam �ş yükünü temel alan sayısal değer�,

b) Bölüm: Amaç, kapsam ve n�tel�k yönünden b�r bütün teşk�l eden, b�rb�r�n� tamamlayan veya b�rb�r�ne yakın
anab�l�m ve anasanat dallarından oluşan; fakülteler�n ve yüksekokulların eğ�t�m ve öğret�m, b�l�msel araştırma ve
uygulama b�r�m�n�,

c) Eğ�t�c� personel: Meslek� yetk�nl�ğe sah�p, öğrenc�ler�n �şletmedek� eğ�t�mler�nden sorumlu, �ş pedagoj�s�
eğ�t�m� almış, meslek� eğ�t�m yöntem ve tekn�kler�n� b�len ve uygulayan veya meslek� ve tekn�k eğ�t�m okul ve
kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersler� öğretmenl�ğ� yapab�lme yetk�s�ne sah�p �şletme personel�n�,

ç) İnt�bak kom�syonu: Öğrenc�ler�n yatay ve d�key geç�şler� veya öncek� öğrenmeler� kapsamında almış
oldukları dersler�n veya eğ�t�m ve öğret�m kazanımlarının kayıtlı oldukları yen� programlarındak� hang� ders veya
kazanıma tekabül ett�ğ�n� değerlend�rmek üzere oluşturulan kom�syonu,

d) İntörnlük uygulaması: Tıp fakültes� altıncı sınıf öğrenc�ler�n�n, hek�ml�k uygulamalarına yönel�k b�lg�,
becer� ve tutumlarını gel�şt�rmek üzere öğret�m üyeler�, tıp hek�mler� ve d�ğer sağlık meslek mensupları �le b�rl�kte
kl�n�k karar verme süreçler�ne ve uygulamalarına, nöbet tutma dâh�l sağlık h�zmet sunumuna akt�f katılımının
sağlandığı ve süres� Yükseköğret�m Kurulunca bel�rlenen uygulamalı eğ�t�m�,

e) İsteğe bağlı staj: Öğrenc�n�n, kayıtlı olduğu programın öğret�m planında yer almamasına rağmen kend�
�ht�yaçları ve �steğ� doğrultusunda yaptığı stajı,

f) İşletme: Mal ve h�zmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve �ş yerler�n�,
g) İşletme değerlend�rme formu: İşletme tarafından her b�r öğrenc� �ç�n doldurulan, uygulamalı eğ�t�m

süreçler� �le �lg�l� b�lg�ler�, gözlemler� ve �şletmen�n öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�ne �l�şk�n
değerlend�rmeler�n� �çeren formu,

ğ) İşletmede meslek� eğ�t�m: Meslek� eğ�t�m programı öğrenc�ler�n�n teor�k eğ�t�mler�n� yükseköğret�m
kurumlarında, �şletmede veya �şletmelerce tes�s ed�len eğ�t�m b�r�mler�nde, becer� eğ�t�mler�n� �se �şletmelerde
yaptıkları eğ�t�m uygulamalarını,

h) Kom�syon: Uygulamalı eğ�t�mler kom�syonunu,
ı) Meslek� eğ�t�m programı: Yükseköğret�m Kurulu tarafından Ülken�n kalkınmaya da�r üst pol�t�ka belgeler�

ve �ht�yaçları d�kkate alınarak bel�rl� zaman aralıkları �le bel�rlenen ve b�r mesleğe �l�şk�n önl�sans veya l�sans
düzey�nde eğ�t�m ve öğret�m faal�yet� yürütülen yükseköğret�m d�ploma programlarını,

�) Program: Yükseköğret�m kurumlarının akadem�k b�r�mler� bünyes�nde b�l�m ve sanat �le �l�şk�l� öğrenme ve
meslek alanına �l�şk�n kazanım odaklı b�r eğ�t�m ve öğret�m planı doğrultusunda faal�yetler�n� sürdüren, kayıt olma
koşulları ve süres� bel�rl� olan, mezunlarına b�r unvan ve yükseköğret�m dereces� kazandıran d�ploma programını,

j) Staj: Yükseköğret�m kurumlarında ver�len ve programa özgü olarak bel�rlenm�ş teor�k ve uygulamalı dersler
dışında, öğrenc�ler�n öğret�m programlarıyla kazandırılması öngörülen meslek� b�lg�, becer�, tutum ve davranışlarını
gel�şt�rmeler�, sektörü tanımaları, �ş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe ed�nmeler� ve gerçek üret�m ve h�zmet
ortamında yet�şmeler� amacıyla �şletmelerde yaptıkları meslek� çalışmayı,

k) Uygulamalı ders: B�r eğ�t�m ve öğret�m dönem�nde d�ploma programına a�t dersler kapsamında öğrenc�ler�n
yükseköğret�m kurumunun uygulama alanlarında, �şletmelerde veya h�zmet alanlarında uygulamaların �ç�nde yer
alarak b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler�n�n gel�ş�m�n� sağlayan, �lg�l� ders�n öğret�m elemanının veya elemanlarının
sorumluluğunda yapılan, �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj kapsamında olmayan ders�,
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l) Uygulamalı eğ�t�m dosyası: Öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�mler kapsamında hazırlamaları gereken defter,
gel�ş�m dosyası, form, rapor ve benzer� dokümanı,

m) Yükseköğret�m kurumu: Yükseköğret�m kademes�nde eğ�t�m, öğret�m ve araştırma faal�yetler� yürüten
ün�vers�teler, yüksek teknoloj� enst�tüler� �le bağımsız vakıf meslek yüksekokullarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Yetk�ler

Yükseköğret�m Kurulunun görev ve yetk�s�
MADDE 4 – (1) Yükseköğret�m Kurulu yükseköğret�m kademes�ndek� meslek� eğ�t�m programlarını bel�rler.
Rektörün görev ve yetk�s�
MADDE 5 – (1) Rektör, uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�n�n planlanması, bütçelenmes�, uygulanması,

koord�nasyonu ve denet�m�nden sorumludur.
Dekan ve müdürün görev ve yetk�s�
MADDE 6 – (1) Dekan ve müdürün görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) B�r�mler�ndek� uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�n�n planlanması ve uygulanmasını koord�ne etmek.
b) Meslek� eğ�t�m ve staj kapsamında 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık

S�gortası Kanununun 5 �nc� maddes� gereğ�nce s�gortalanacak öğrenc�ler�n s�gortalanmalarına �l�şk�n �ş ve �şlemler�
yürütmek.

c) Rektörün yetk�lend�rmes� hal�nde uygulamalı eğ�t�mler kapsamında yükseköğret�m b�r�m� �le �lg�l� �şletme
arasında kurulan sözleşmeler� �mzalamak ya da �mzalanması �ç�n bu sözleşmeler� rektöre sunmak.

(2) Rektörün görevlend�rmes� �le fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu dışında, amaca yönel�k,
koord�nasyondan sorumlu �dar� b�r b�r�m bu maddede bel�rt�len görev ve sorumlulukları yer�ne get�reb�l�r.

Uygulamalı eğ�t�mler kom�syonunun görev ve yetk�s�
MADDE 7 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğ�t�m yapılan program veya

bölümler�nde; uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�n�n planlanması, uygulanması ve koord�nasyonundan sorumlu Kom�syon
oluşturulur.

(2) Kom�syon, �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj sonunda elde ed�len kazanımların ölçme ve değerlend�rme
�şlemler�n� yapar veya bu �şlem� yaptırmak üzere sorumlu öğret�m elemanının da yer aldığı alt kom�syonlar
oluşturab�l�r.

(3) Vakıf yükseköğret�m kurumlarında rektörün görevlend�rmes� �le uygulamalı eğ�t�mlerden sorumlu �dar� b�r
b�r�m, bu maddede bel�rt�len görev ve sorumlulukları yer�ne get�reb�l�r. Ancak uygulamalı eğ�t�mlere �l�şk�n ölçme ve
değerlend�rme �şlemler�, dekan veya müdürün görevlend�receğ� program veya bölümlerdek� �lg�l� öğret�m
elemanlarından oluşturulan b�r akadem�k kom�syon mar�fet�yle yapılır.

Sorumlu öğret�m elemanının görev ve yetk�s�
MADDE 8 – (1) Program veya bölümlerde uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�n� �zlemes�, �şletme �le kurum

arasında koord�nasyonu sağlaması, öğrenc�lere uygulamalı eğ�t�m süreçler�nde rehber olması ve ölçme ve
değerlend�rme �şlemler�nde yer alması amacıyla �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj yapacak her b�r uygulamalı eğ�t�m
grubu �ç�n eğ�t�mler süres�nce b�r sorumlu öğret�m elemanı görevlend�r�l�r.

Eğ�t�c� personel�n görev ve yetk�s�
MADDE 9 – (1) İşletmede meslek� eğ�t�m veya staj yapacak öğrenc�ler, uygulamalı eğ�t�mler esnasında

�şletme tarafından Kom�syonun görüşü alınarak görevlend�r�len ve alanında meslek� yetk�nl�ğ� ha�z b�r eğ�t�c�
personel�n gözet�m�nde bulunurlar.

(2) İntörnlük uygulaması yapan öğrenc�ler yükseköğret�m kurumu bünyes�ndek� sağlık uygulama ve araştırma
merkezler�nde öğret�m elemanları �le tıpta uzmanlık eğ�t�m� yapan hek�mler�n gözet�m�nde bulunurlar.

(3) Eğ�t�c� personel�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Hazırlanan eğ�t�m planı dâh�l�nde öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�mler�n� yapmalarını ve sürdürmeler�n�

sağlamak.
b) Uygulamalı eğ�t�m yapan her b�r öğrenc� �ç�n �şletme değerlend�rme formunun doldurulmasını sağlamak.
c) Öğrenc�ler tarafından hazırlanan uygulamalı eğ�t�m dosyalarını �nceleyerek görüş vermek ve onaylamak.
ç) Devamsızlık, d�s�pl�n ve uygulamalı eğ�t�mlerle �lg�l� d�ğer hususlarda sorumlu öğret�m elemanı �le �ş b�rl�ğ�

yapmak.
İşletmen�n görev ve yetk�s�
MADDE 10 – (1) Bünyes�nde, �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj yaptırılan �şletmen�n görev ve yetk�ler�

şunlardır:
a) Bünyes�nde uygulamalı eğ�t�m yapacak öğrenc� sayısını d�kkate alarak alanında meslek� yetk�nl�ğe sah�p

yeterl� sayıda eğ�t�c� personel� görevlend�rmek.
b) Uygulamalı eğ�t�m yapacak öğrenc�n�n uygulamalı eğ�t�m kabul formunu onaylamak.
c) Bünyes�nde uygulamalı eğ�t�m yapan her b�r öğrenc� �ç�n �şletme değerlend�rme formunu doldurmak.
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ç) Uygulamalı eğ�t�m faal�yetler�n�n 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu
hükümler�ne uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak.

d) İşletmedek� çalışma ortamı ve uygulamaların mah�yet� d�kkate alınarak öğrenc�lere �ş sağlığı ve güvenl�ğ�
eğ�t�mler� vermek.

e) İşletmede meslek� eğ�t�m ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı �ç�n staj yapan öğrenc�lere
3308 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�ne uygun olarak ücret ödemek.

f) İşletmede meslek� eğ�t�m ve staj yapan öğrenc�ler�n geç�rd�kler� �ş kazalarını �lg�l� mevzuata uygun olarak
�lg�l�lere ve aynı gün �ç�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu yükseköğret�m kurumuna b�ld�rmek.

Öğrenc�n�n sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Uygulamalı eğ�t�m yapan öğrenc�ler, uygulamalı eğ�t�mler esnasındak� �z�n veya

devamsızlık süreler�ne �l�şk�n �şlemlerde öğrenc�s� oldukları yükseköğret�m kurumunun �lg�l� mevzuatı �le �şletmen�n
resmî çalışma kurallarına tab�d�r. Bu Yönetmel�k hükümler�ne veya �şletmen�n resmî çalışma kurallarına aykırı
davranan öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�mler� başarısız olarak değerlend�r�l�r.

(2) Uygulamalı eğ�t�m yapan öğrenc�ler �şletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� �le öğrenc�s� olduğu
yükseköğret�m kurumunun �lg�l� d�s�pl�n mevzuatına ve �şletmen�n çalışma kurallarına tab�d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletmede Meslek� Eğ�t�m, Staj ve Uygulamalı Ders

İşletmede meslek� eğ�t�m
MADDE 12 – (1) İşletmede meslek� eğ�t�m�n eğ�t�m ve öğret�m dönemler�nde yapılması esastır. İşletmede

meslek� eğ�t�m yükseköğret�m kurumunun akadem�k takv�m�nde bel�rlenen eğ�t�m ve öğret�m dönemler�nde başlar ve
bu süren�n sonunda b�ter. Ancak programın özell�ğ�ne ve �şletme koşullarının uygunluğuna göre yaz dönem�nde de
�şletmede meslek� eğ�t�m yaptırılab�l�r.

(2) İşletmede meslek� eğ�t�m �ç�n AKTS kred�s� bel�rlemek zorunludur. AKTS kred�ler� program veya
bölümün ders ç�zelgeler�ne eklen�r ve öğrenc�ler�n mezun�yet kred�s� hesabına dâh�l ed�l�r.

(3) İşletmede meslek� eğ�t�m kapsamında hesaplanan dersler�n toplam kred�s� 15 AKTS kred�s�nden az, 30
AKTS kred�s�nden fazla olamaz. Tıp programlarındak� �ntörnlük uygulaması 60 AKTS kred�s� olarak değerlend�r�l�r.

(4) Kom�syon veya alt kom�syonlar, �şletmede meslek� eğ�t�m yapan öğrenc�ler� �şletme değerlend�rme formu,
uygulamalı eğ�t�m dosyası ve önceden bel�rlenen kazanımlar doğrultusunda değerlend�r�r.

(5) Öğrenc�n�n �şletmede meslek� eğ�t�m kapsamındak� değerlend�rme notu s�steme ders notu olarak �şlen�r.
Aynı zamanda bu değerlend�rme notu, akadem�k başarı notu değerlend�rmeler�ne dâh�l ed�l�r.

(6) Değerlend�rme sonucu başarısız olan öğrenc�ler �şletmede meslek� eğ�t�mler�n� aynı veya farklı
�şletmelerde yen�den yapab�l�r.

(7) İşletmede meslek� eğ�t�m gören öğrenc�lere 3308 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes� uyarınca ücret öden�r.
(8) İntörnlük uygulaması kapsamında �şletmede meslek� eğ�t�m yapan tıp fakültes� öğrenc�ler�ne 4/11/1981

tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun ek 29 uncu maddes� uyarınca ücret öden�r.
(9) 3308 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes� �le 5510 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�

uyarınca �şletmede meslek� eğ�t�m gören öğrenc�ler hakkında �ş kazası ve meslek hastalığı �le hastalık s�gortası
uygulanır. Bu öğrenc�lerden bakmakla yükümlü olunan k�ş� durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık
s�gortası hükümler� uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek pr�mler 5510 sayılı Kanunun 87 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (e) bend� uyarınca yükseköğret�m kurumları tarafından karşılanır.

(10) Tıp programlarındak� �ntörnlük uygulaması �şletmede meslek� eğ�t�m kapsamında değerlend�r�l�r.
(11) İntörnlük uygulaması dışında özel n�tel�ğ� ha�z uygulamalı eğ�t�mlerden hang�ler�n�n �şletmede meslek�

eğ�t�m sayılacağına ve bunların AKTS kred�ler�n�n sınırlarına Yükseköğret�m Kurulu karar ver�r.
Staj
MADDE 13 – (1) Stajların yarıyıl veya yaz tat�l�ne rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak aşağıda

bel�rt�len stajların yarıyıl veya yaz tat�l�ne rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda staj �le b�rl�kte eğ�t�m ve öğret�m
faal�yetler� devam eder, öğrenc�n�n ders�n�n veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz:

a) İlg�l� programın veya �şletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğ�t�m ve
öğret�m� aksatmamak şartıyla staj yaptırılab�l�r.

b) Öğrenc� bütün dersler�n� tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış �se stajını herhang� b�r ayda
yapab�l�r.

c) Staj, aynı sürel� ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğ�t�m ve öğret�m dönem�, yaz okulu ve genel
sınav dönemler�nde de yaptırılab�l�r.

(2) Staj süres� yükseköğret�m kurumları tarafından 20 �ş gününden az olmamak üzere �lg�l� programın
n�tel�ğ�ne göre bel�rlen�r.

(3) Staj �ç�n AKTS kred�s� bel�rlemek zorunludur. AKTS kred�ler� program veya bölümün ders ç�zelgeler�ne
eklen�r ve öğrenc�ler�n mezun�yet kred�s� hesabına dâh�l ed�l�r.

(4) Stajlar kapsamında hesaplanan kred� toplamda 5 AKTS kred�s�nden az 10 AKTS kred�s�nden fazla olamaz.
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(5) Kom�syonun uygun görüşü ve bu Yönetmel�ktek� usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla öğrenc� �steğe
bağlı olarak veya öğren�m gördüğü program kapsamında bel�rlenen staj süres�nden daha uzun sürel� staj yapab�l�r. Bu
fıkra kapsamındak� staj süreler� kred�lend�r�leb�l�r ancak mezun�yet kred�s� hesabına dâh�l ed�lmez.

(6) Kom�syon veya alt kom�syonlar, staj yapan öğrenc�ler� �şletme değerlend�rme formu, uygulamalı eğ�t�m
dosyası ve önceden bel�rlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�r. Stajları başarısız
olarak değerlend�r�len öğrenc�ler, yen�den staj yapmak zorundadır.

(7) Staj yapan öğrenc�lere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25 �nc� maddes� uygulanır.
(8) Staj yapan öğrenc�ler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� uyarınca

�ş kazası ve meslek hastalığı s�gortası uygulanır. Bu öğrenc�lerden bakmakla yükümlü olunan k�ş� durumunda
olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık s�gortası hükümler� uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek pr�mler 5510
sayılı Kanunun 87 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� uyarınca yükseköğret�m kurumları tarafından karşılanır.

Uygulamalı ders
MADDE 14 – (1) Uygulamalı ders�n, �lg�l� olduğu ders�n kapsamında ders programında bel�rlenen gün ve

saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekl� görülmes� hal�nde ders programında bel�rt�len gün ve saatlerden farklı
zamanlarda da uygulamalı ders yapılab�l�r.

(2) Uygulamalı ders �ç�n AKTS kred�s� hesabı, �l�şk�l� olduğu ders�n AKTS kred�s�n�n hesaplanması
kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kred�s� hesaplanmaz.

(3) Uygulamalı derse a�t değerlend�rmeler �l�şk�l� olduğu ders kapsamında �lg�l� ders� veren öğret�m elemanı
veya elamanları tarafından yapılır.

(4) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğ�t�m yapan öğrenc�lere ücret ödenmez.
(5) Uygulamalı ders yapan öğrenc�ler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�

kapsamında s�gortalı sayılmazlar.
(6) Tıp programı öğrenc�ler�n�n staj adı altında dördüncü ve beş�nc� sınıflarda yaptıkları uygulamalı eğ�t�mler

�le d�ş hek�ml�ğ� programı öğrenc�ler�n�n uygulamalı eğ�t�mler�, uygulamalı ders kapsamında değerlend�r�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Uygulamalı eğ�t�m gruplarının bel�rlenmes�
MADDE 15 – (1) Program veya bölümlerde �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj kapsamında oluşturulacak

uygulamalı eğ�t�m gruplarındak� öğrenc� sayısı beşten az olamaz. Ancak program veya bölümlerde uygulamalı eğ�t�m
yaptırılacak toplam öğrenc� sayısının beşten az olması durumunda b�r uygulamalı eğ�t�m grubu oluşturulab�l�r.

(2) Aynı uygulamalı eğ�t�m grubundak� öğrenc�ler farklı �şletmelerde, �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj
yapab�l�r.

Ders yükü
MADDE 16 – (1) İşletmede meslek� eğ�t�m kapsamında görevlend�r�len sorumlu öğret�m elemanına sorumlu

olduğu uygulamalı eğ�t�m grubu sayısına bakılmaksızın haftalık azam� beş saat teor�k ders yükü yüklen�r.
(2) Staj kapsamında atanan sorumlu öğret�m elemanına sorumlu olduğu uygulamalı eğ�t�m grubu sayısına

bakılmaksızın haftalık �k� saat uygulamalı ders yükü yüklen�r.
İşletmen�n değ�şt�r�lmes�
MADDE 17 – (1) Öğrenc�, uygulamalı eğ�t�me başladıktan sonra kom�syonun uygun görüşüne b�naen �şletme

değ�ş�kl�ğ� yapab�l�r.
Yurt dışında uygulamalı eğ�t�m
MADDE 18 – (1) Öğrenc�ler öğret�m programlarını aksatmayacak şek�lde, ders ç�zelgeler�nde yer alan

�şletmede meslek� eğ�t�m veya staj uygulamalarını kom�syonun uygun görüşüne b�naen yurt dışında yapab�l�rler.
(2) İşletmede meslek� eğ�t�m veya stajını yurt dışında tamamlayan öğrenc�ler, uygulamalı eğ�t�m çalışmalarına

�l�şk�n belgeler�n� ve uygulamalı eğ�t�m dosyasını Kom�syona tesl�m eder. Bu kapsamdak� uygulamalı eğ�t�mlere
�l�şk�n ölçme ve değerlend�rme �şlemler� bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� doğrultusunda yürütülür.

(3) Yurt dışında uygulamalı eğ�t�m yapacak öğrenc�ler�n s�gortalanması amacıyla s�gortacılık alanında faal�yet
gösteren yerl� veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek pr�mler yükseköğret�m kurumları tarafından karşılanmaz.

Öncek� uygulamalı eğ�t�mler�n tanınması
MADDE 19 – (1) Yatay ve d�key geç�ş yoluyla gelen öğrenc�ler�n öncek� eğ�t�m kurumlarında yaptıkları

�şletmede meslek� eğ�t�m ve stajlarının geçerl�l�ğ� �lg�l� �nt�bak kom�syonu tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır.
(2) Öğren�m gördüğü program �le �lg�l� b�r �şte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenc�ler, çalışma süreler�n� ve

unvanlarını belgelend�rmek koşuluyla �şletmede meslek� eğ�t�m veya staj uygulaması kapsamında öncek�
öğrenmeler�n tanınması �ç�n başvuruda bulunab�l�r. İlg�l� �nt�bak kom�syonu söz konusu başvuruları �nceleyerek karar
ver�r. İnt�bak kom�syonunun hakkında olumlu karar verd�ğ� öğrenc�ler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�
doğrultusunda sadece ölçme ve değerlend�rme �şlemler� yürütülür.

D�ğer hükümler
MADDE 20 – (1) Yükseköğret�m kurumları, uygulamalı eğ�t�mlere �l�şk�n hususlar �le bu kapsamda

kullanılacak formları bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak bel�rler ve kend� resmî �nternet s�teler�nde yayımlarlar.
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(2) Açık öğret�m ve uzaktan eğ�t�m yoluyla eğ�t�m ve öğret�m yapan programlardak� uygulamalı eğ�t�mler bu
Yönetmel�k kapsamı dışındadır.

(3) Açık ceza �nfaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda b�r yükseköğret�m kurumunda öğrenc� olanların
uygulamalı eğ�t�mler�ne �l�şk�n kurallar, hükümlü bulunulan kurumun görüşü de alınarak �lg�l� yükseköğret�m kurumu
tarafından bel�rlen�r.

Vakıf meslek yüksekokulu
MADDE 21 – (1) Vakıf meslek yüksekokullarında rektörün görevler� yüksekokul müdürü tarafından

yürütülür.
Mücb�r sebep hal�
MADDE 22 – (1) Deprem, yangın, su baskını benzer� doğal afetler, kanun� grev, lokavt, genel salgın hastalık,

savaş, kısm� veya genel seferberl�k �lanı ve benzer� mücb�r sebep haller�nde uygulamalı eğ�t�mlere �l�şk�n usul ve
esaslar Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Öğrenc�lere ödenen Devlet katkısı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geç�c� 74 üncü maddes� kapsamındak� �şletmede meslek�

eğ�t�mler öğrenc�ler�n öğren�m süreler�n�n son yılında b�r yarıyılı kapsayacak şek�lde eğ�t�m ve öğret�m dönemler�nde
ve tam zamanlı olarak yapılır.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� �şletmede meslek� eğ�t�mler, Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenm�ş
yükseköğret�m kurumları ve bu kurumların fen ve mühend�sl�k b�l�mler�n�n bel�rl� l�sans programlarıyla sınırlıdır.

(3) Bu madde kapsamında özel sektör �şletmeler�nde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge
merkezler�nde ya da sanay� kuruluşlarında �şletmede meslek� eğ�t�m yapan öğrenc�lere 1/1/2023 tar�h�ne kadar
uygulamalı eğ�t�mler� süres�nce asgar� ücret�n net tutarının %35’� ücret olarak öden�r.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına g�ren öğrenc�ler �ç�n 1/1/2023 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n
yed�nc� fıkrası uygulanmaz.

(5) İk�nc� fıkra kapsamında uygulamalı eğ�t�m kapsamına alınan program veya bölümlerde öğren�m gören
öğrenc�lerden üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan �şletmelerde, �şletmede meslek� eğ�t�m görenler bu Yönetmel�ğ�n 12
nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasına tab�d�r.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k 2021-2022 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz dönem�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


