
3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ (İUE) İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN VE                              

SIKÇA SORULAN SORULAR 

No Soru Açıklaması 

1 

3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi 

hangi programlarda 

uygulanacaktır?  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Elektrik ve Makine 

programlarında uygulanacaktır. 

2 

3+1 İşyeri uygulaması eğitiminin 

amacı nedir? 

 

Öğrencilerimizin mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve 

becerilerini artırarak işyeri eğitimi, mesleğe 

hazırlanma konularında gelişimlerini sağlayarak; 

tecrübe kazanmalarına katkı sunmak ve istihdam 

edilebilme olanaklarını artırmaktır. 

3 

3+1 İşyeri uygulaması eğitiminin 

açılımı nedir? 

 

 

Eğitim öğretimin; ilk 3 yarıyılının (1. - 2. ve 3. yarıyıl) 

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim, son yarıyılın 

(4.yarıyıl) ise ilgili sektörel işletmelerde “İşyeri 

Uygulaması Dersi adı altında” tam zamanlı uygulamalı 

eğitim olmasıdır. 
 

4 

3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi 

(İUE) dersinin genel bilgileri 

nelerdir?  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Elektrik ve Makine 

programlarının ders içeriklerine göre; 4. yarıyıl 

süresince (veya takip eden yarıyıllarda), haftada  5 gün 

süre ile verilen 30 AKTS’lik Seçmeli bir derstir. 

5 
Öğrenci işyeri uygulaması eğitimi 

dersini seçmek zorunda mıdır?  

İşyeri Uygulaması Eğitimi dersi SEÇMELİ olup; ilgili 

programlarda öğrenim gören öğrenciler isterlerse 

seçeceklerdir. 

6 

İşyeri uygulaması eğitimi 

yapılacak işyerleri nasıl 

belirlenecektir? 

Öğrencilerimizin İUE yapacakları işletmeler, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile aralarında ikili 

İşyeri Mesleki Uygulamaları Eğitim ve Öğretim 

İşbirliği protokolü imzalanan aşağıdaki kurum/ 

işletmelerdir. Bu işyerleri;   

1. Biga Organize Sanayi Bölgesi (Biga OSB) 

Müdürlüğüne bağlı;  

- ÇEKSAN Demir Çekme San. ve Tic.Ltd.Şti., 

- GOLTEKS Petrol ve Kimya Ltd.Şti.,  

- MEYDERE GIDA San.ve Tic. A.Ş.,  

- RDM MÜHENDİSLİK Makine San. ve Tic. A.Ş. 

2. CENAL Elektrik Üretim A.Ş.  

3. DOĞTAŞ Kelebek Mobilya San. ve Tic.A.Ş. 

4. İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.  

5. Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odası (SMMOB)’dir. 
 

7 

Yukarıda belirtilen işletmeler 

haricindeki bir işletmede işyeri 

uygulaması eğitimi yapabilir 

miyim? 

Öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen kurum/işletmeler 

haricindeki Biga sınırları içerisinde veya dışında bir 

kurum/işletmede işyeri uygulaması eğitimi yapamaz. 



8 

Öğrencilerin işyerlerine 

yerleştirilmelerinde hangi 

kriterler dikkate alınacaktır? 

İşyerleri; öğrencinin başarı durumu, gelecekte işe girme 

olasılığı, istekli olma durumu, adresi gibi kriterler 

dikkate alınarak; bölüm başkanı veya program 

koordinatörü öğretim elemanı tarafından belirlenir. 

Öğrenci, belirlenen işyerine “dersi alma koşullarını 

sağlaması kaydıyla’’ yerleştirilir. 
 

9 

İşyeri uygulaması eğitimine 

katılma (İşyeri uygulaması 

eğitimi dersini alma) koşulları 

nelerdir? 

 

(a) 1.- 2. ve 3. yarıyıl genel ağırlıklı not ortalamasının 

(GNO) en az 1.80 olması,  

(b) İş Sağlığı ve Güvenliği dersinden başarılı 

olunması veya İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası 

alınmış olması,  

c) 2. yarıyıldan DS (Devamsızlık) ile kalınan 

ders/derslerin bulunmaması, 

d) Öğrenci Kabul Belgesi ve Sözleşmesinin (EK-1), 

kendisi ile ilgili kısımların 3 nüsha olarak 

düzenlenerek ilgili evraklarla birlikte İUE Program 

Koordinatörüne zamanında teslim edilmesi. 
 

 

10 

 

İşyeri uygulaması eğitiminin 

süresi nedir? 

 

İşyeri uygulaması eğitiminin süresi, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Akademik Takvimine uygun olarak, 

Biga Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Elektrik ve Makine programlarının 

öğretim planları doğrultusunda, 4. yarıyılda (veya takip 

eden yarıyıllarda) günde 8 saat olacak şekilde 

uygulanır.  
 

11 
İşyeri uygulaması eğitiminin 

genel hatları nedir? 

 Üniversitemiz Akademik Takvimine göre bir yarıyıl 16 

haftadan oluşmaktadır. Buna göre; 

1. Hafta (Ders ekleme- bırakma haftası): Öğrenci, 

ders ekleme-bırakma haftasında; İşyeri Uygulaması 

Eğitimi ile ilgili belgeleri EK-1’e göre hazırlayarak 

İUE program koordinatörüne teslim etmek  

zorundadır.   
 

13 Haftalık süre (2. - 14. Hafta): İşyeri Uygulaması 

Eğitimi dersinin kurum/işletmelerde yapılacağı 65 iş 

gününden oluşan eğitim dönemidir.   
 

2 Haftalık süre (Final) haftası: Üniversitemiz  

Akademik Takviminde yer alan yarıyıl sonu sınavları 

(final) haftasıdır. Öğrenci iki haftalık bu sürede, İşyeri 

Uygulaması Eğitimi dersi ile ilgili Raporu EK-5’e 

göre hazırlar ve program koordinatörüne teslim eder. 
  

 

12 
İUE dersinde devam mecburiyeti 

var mıdır? 

 

İşyeri uygulaması eğitimi dersinde, %80 devam 

zorunluluğu vardır. Toplam sürenin %80’ine devam 

etmeyen öğrenci, DS harf notu ile başarısız sayılır. 
 



13 

İUE dersinin not değerlendirmesi 

nasıl yapılacaktır? 

 

İUE Dersinin notu, aşağıda belirtilen üç (3) 

değerlendirme kriterinin yüzde ağırlıklarının toplamı ile 

elde edilir. 

 A: İşyerinin Öğrenciyi Değerlendirme Puanı (%40) 

     (EK-2)  

B: İşyerinde Denetim Puanı (%30)  (EK-3) 

C: İşyeri Uygulaması Eğitimi Raporu Puanı (%30) 

    (EK-5) 
 

Öğrencinin Notu=  

A (Ağırlık: %40) + B (Ağırlık: %30) +                              

C (Ağırlık: %30)    

 

Öğrencinin harf notu; ilgili program işyeri uygulaması 

eğitimi koordinatörü tarafından, öğrencilere UBYS 

üzerinden ilan edilecektir. 
 

14 

 

Yine staj yapacak mıyım?  

 

İşyeri Uygulaması Eğitimi, ders statüsünde 

olduğundan; öğrencilerimiz stajlarını 30 iş günü olarak 

yapmaya devam edeceklerdir. 
 

15 

 

Öğrencinin işyerinde denetimi 

nasıl olacaktır? 

Öğrenciler, Denetçi Öğretim Elemanı tarafından işyeri 

uygulaması eğitimi verilen işletmeye düzenlenen 

periyodik ziyaretler ile denetlenecektir. Öğrencinin 

işyerindeki görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmesinin takibinin yanı sıra, daha verimli ve 

amacına uygun bir eğitimi hedefleyen denetimlerin her 

birinde, Denetçi Öğretim Elemanı tarafından Yerinde 

Denetim Formu (EK-3) doldurulacaktır. 
 

16 

 

İUE dersini alan öğrenciler alttan 

(2.yarıyıl) ders alabilecekler 

midir? 

Bir önceki bahar döneminden (2. yarıyıl) FF-FD’li 

(devam mecburiyeti olmayan) ders/dersleri olan 

öğrenciler İşyeri Uygulaması Eğitimine katılabilirler. 

Öğrenciler, işyerlerinden izin almak koşuluyla bu 

ders/derslerin vize sınavına girme hakkına sahiptir. 

Ancak 2. yarıyıldan DS (Devamsızlık- devam 

mecburiyeti olan) ile kalınan ders/dersleri olan 

öğrenciler, İşyeri Uygulaması Eğitimine katılamazlar. 

Öğrencilerin alttan ders seçiminde, Üniversitemiz  

Lisans ve Ön lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin hükümleri geçerlidir. 
 

17 
Eğitimde günlük çalışma süresi 

ne kadardır? 

Eğitim, 13 haftalık süreçte haftada 5 gün ve günde 8 saat 

üzerinden verilecektir.  
 

18 

İşyerinde İUE dersi haricinde 

fazla mesaiye ve/veya vardiyalı 

çalışmaya kalabilir miyim? 

İşyerinin talebi doğrultusunda öğrenci “işyeri 

uygulaması eğitimi dersini aksatmamak üzere’’ isterse 

ücretli olarak fazla mesaiye ve/veya vardiyalı çalışmaya 

kalabilir. Bu konuda Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nin hukuki ve mali sorumluluğu 

bulunmamaktadır.  



19 

İşyerinin değiştirilmesi mümkün 

müdür? Mümkünse nasıl bir yol 

izlenecektir?  

 

İşletme değişikliği taleplerinde, Üniversitemiz 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ve Meslek Yüksekokulları İşyeri 

Uygulaması Eğitimi Yönergesi hükümleri 

uygulanacaktır. Buna göre grev, işyerinin kapanması, 

yangın gibi zorunlu hallerde öğrenci, işyerini 

değiştirme hakkına sahiptir.  
 

Ayrıca çeşitli neden/nedenlerden dolayı işyerini 

değiştirmek isteyen öğrencilerin talepleri, Biga 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

incelenir ve öğrencinin talebi haklı bulunması 

durumunda “13 haftalık eğitim süresi dikkate 

alınarak”, Akademik takvim doğrultusunda yeni bir 

işyerinde devam etmesi sağlanır.  

Akademik takvim dışına çıkılması halinde öğrenci bu 

dersi tekrar etmek zorundadır.  
 

İşyerini değiştirmek isteyen öğrenci, İşyeri 

Değişikliği Talep Dilekçesi (EK-6) ile Biga Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmak   zorundadır. 
 

20 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Sigortası primlerini kim 

ödeyecektir? 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 4. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 

öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 

yapılacaktır. 

Eğer öğrenci işyeri uygulaması eğitimine İŞKUR İşbaşı 

Eğitim Programı (İEP) kapsamında yerleşmesi ve 

başlaması halinde, ‟İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Sigortası‟ primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir. 
 

21 
İşyeri uygulaması eğitimi 

esnasında ücret alacak mıyım? 

İUE alan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu gereği; 20 ve üzeri personel çalıştıran 

işyerlerinde asgari ücretin net tutarının %30’undan, 

20’den az personel çalıştıran işyerlerinde ise %15’inden 

az olmayacak şekilde ödeme yapılır. 
 

Öğrencilerin İUE yaptıkları işletmeler ile olan mali 

ilişkilerinde Üniversitemizin hukuki ve mali 

sorumluluğu bulunmamakta olup söz konusu 

öğrencilere Üniversitemiz tarafından hiçbir ücret 

ödemesi yapılmaz. Unutulmamalıdır ki; işyeri 

uygulaması eğitiminin temel amacı; öğrencilerimizin 

para kazanması değil, onların iş hayatına nitelikli ve 

kalifiye bir personel olarak hazır olmalarına katkı 

sağlamaktır.  

İŞKUR İşbaşında Eğitim Programından (İEP) 

yararlanılması halinde güncel yönetmeliğe göre 

öğrenciye günlük 67,05 TL cep harçlığı İŞKUR 

tarafından ödenmektedir. 
 

 


