
 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMALI EĞİTİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç  

MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı 

eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE-2 (1) Bu Yönerge, Üniversitenin ön lisans/ lisans programlarına kayıtlı öğrencilerini 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ve 43/c maddelerine 

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a.  Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi 

için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri 

b. Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulunu, 

c. Bölüm: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulu bölüm/programlarını, 

ç. Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını, 

d. Fakülte: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülteyi, 

e. İsteğe bağlı staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına 

rağmen kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı stajı, 

f. İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, 

g. İşletmede mesleki eğitim: Öğrencilerin teorik eğitimlerini Üniversitede, işletmede veya 

işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları 

eğitim uygulamalarını, 

    ğ. Meslek Yüksekokulu: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili meslek yüksekokulunu, 

   h. Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu     

   müdürünü,  

    ı. Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü, 

         i. Staj: Bölümlerin müfredatlarında belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında,  

         öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve   

         davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe   

         edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları    

         mesleki çalışmayı, 

         j. Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini, 

         k. Uygulamalı ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler             

         kapsamında öğrencilerin Üniversitenin uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet     

         alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini  

         sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan,  

         işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi, 

         l. Uygulamalı eğitim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu   

         öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan   

         staj, işletmede mesleki eğitim ve uygulamalı dersi, 

                     m. Yüksekokul: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili yüksekokulu, 



 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulamalı Eğitimler ve Komisyonlar 

 

İşletmede mesleki eğitim 

MADDE 5- (1) İşletmede mesleki eğitim dersinin ders planlarında bulunması gereken bölümler, 

ilgili birim kurullarının önerisiyle Senato tarafından belirlenir. 

(2) İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program 

veya bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir. 

(3) İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS kredisinden 

az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Tıp programlarındaki internlik uygulaması 60 AKTS kredisi olarak 

değerlendirilir.  

(4) İşletmede mesleki eğitim ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak birim 

kurullarının kararı ile hazırlanacak usul ve esaslarda belirtilir.  

(5) Hazırlanan usul ve esaslar, birim kurullarının teklifi ile Üniversite Eğitim ve Mevzuat 

komisyonlarınca karara bağlanır ve ilgili birimin web sayfasında duyurulur. 

Staj 

MADDE 6- (1) Bölümlerin ders planlarında yer alması gereken zorunlu staj dersi, birim 

kurullarının önerisiyle Senato tarafından belirlenir.  

(2) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders 

çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir. 

(3) Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS kredisinden 

fazla olamaz. 

          (4) Staj süresi, 20 iş gününden az olmamak üzere ilgili programın niteliğine göre birim kurulları 

tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirtilir. 

         (5) Stajlarla ilgili işlemler birim kurulları tarafından ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanacak usul ve esaslarda belirtilir. 

         (6) Hazırlanan usul ve esaslar, birim kurullarının teklifi ile Üniversitenin Eğitim ve Mevzuat 

komisyonlarınca karara bağlanarak birimin web sayfasında duyurulur. 

 

Uygulamalı ders 
MADDE 7– (1) Uygulamalı dersin, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında belirlenen gün 

ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve 

saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir. 

(2) Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması 

kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz. 

(3) Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi veren öğretim 

elemanı veya elamanları tarafından yapılır. 

(4) Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında dördüncü ve beşinci sınıflarda yaptıkları uygulamalı 

eğitimler uygulamalı ders kapsamında değerlendirilir. 

 

Komisyonlar 

MADDE 8 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim yapılan 

bölümlerinde; uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu 

komisyon oluşturulur. 

(2) Komisyon, işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve 

değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı 

alt komisyonlar oluşturabilir. 

(3) Komisyonların görev ve sorumlulukları birim kurullarının kararı ile hazırlanacak usul ve 

esaslarda belirtilir. 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato    

kararları uygulanır. 

              

             Yürürlükten Kaldırma 

             MADDE 10- (1) 27/01/2021 tarih ve 03-1 sayılı Senato toplantısında kabul edilen İzmir Bakırçay 

Üniversitesi Staj ve Uygulamalı Eğitim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 11- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12- (1) Bu Yönergeye ait hükümler Rektör tarafından yürütülür. 
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