
22 Eylül 2021 itibari ile İşyeri Uygulaması Dersi Hakkında Güncel Duyuru 

Covid 19 Salgını sebebi ile Üniversitemiz Senatosunca alınan kararlar doğrultusunda Yazılım 

Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi Komisyonu olarak daha önce yapılan duyurular 22 Eylül 2021 

tarihi itibari ile 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi için revize edilmiştir. 

1. 2021 güz yarıyılında teorik dersler için yüzyüze eğitimde devam şartı aranmayacaktır. 

Uygulamalı derslerde ve derslerin uygulama kısımlarında %80 devam şartı aranacaktır. Bu 

kapsamda öğrencilerin sınavlara alınabilmesi ve notlarının değerlendirilebilmesi için işyeri 

uygulaması dahil tüm derslerdeki uygulama kısımlarında %80 devam şartını sağlamaları 

gerekmektedir.  

Sonuç olarak komisyonumuz alttan aldıkları derslerin işleniş şekline bakmaksızın “işyeri 

uygulaması” dersi başvurularını değerlendirecektir. 

2. 2021 güz dönemi içinde işyeri uygulaması dersini alan öğrenciler ara rapor hazırlayacak ve 

daha sonra belirtilen sisteme en geç 5 Kasım 2021 tarihinde raporu yükleyeceklerdir. Raporu 

yetersiz olan veya rapor yüklemeyen öğrencilerin işyeri eğitimine son verilecek, ilgili sigortası 

kesilecek ve dersten tekrara kalacaklardır. Komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrencileri ara 

rapor ve çalışmaları için mülakata alacaklardır. 

3. Bu durumda olan ve işyeri eğitimi yapmak isteyen öğrenciler durumlarını dilekçede belirterek 

en geç 27 Eylül Pazartesi gününe kadar, ıslak imzalı evraklarının renkli olarak taranmış 

hallerini e-posta ile yzmisuy@ktu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Evraklarını e-

posta ile gönderen öğrenciler aynı zamanda belgelerin asıllarını posta veya kargo yolu ile 

göndermeleri gerekmektedir.  

4. Bu durumda olan öğrencilerin işyeri eğitimini 4 Ekim 2021-21 Ocak 2022 arasında 14 hafta 

olarak yapmaları gerekmektedir. 

Sıkça sorulan sorular… 

1. Bahar yarıyılında işyeri uygulaması dersini alabilir miyim?  

EVET. İşyeri uygulaması dersi mezun durumda olan öğrenciler için bahar yarıyılında da 

açılıyor. 

2. Firma uzaktan çalışıyor …. İşyeri eğitimi yapabilir miyim? 

Firmanın çalışma şeklini değerlendirmiyoruz. 

3. Firmada yazılım veya bilgisayar mühendisi yok, bu firmada işyeri yapabilir miyim? 



Yönergede belirtilmiş, yapamazsın. Rapor tesliminde sorumlu mühendisin diploma veya 

BMO kaydını gösterir belge talep edilecektir. 

4. Firma haftasonu çalışıyor, hafta sonlarını dahil edebilir miyim? 

İş günü olarak değerlendiriliyor. Hafta sonları kabul edilmiyor. Sigortanız hafta içi iş günleri 

için. Resmi tatil ve haftasonu günlerinde da sigortanız da yapılmıyor. 

5. Staj yaptığım yerde işyeri yapabilir miyim? EVET 

6. İşyerini değiştirebilir miyim?  

Komisyona mazereti bildirip uygun görülürse EVET 

7. YTM vb. dersinden tekrardayım işyeri uygulaması dersini alabilir miyim?  

Bu dönem için EVET 

8. …Dönem stajı/kış stajı gibi ifadeli sorulara işyeri eğitimi komisyonunun bir cevabı yok. 

Bölümümüzde böyle bir ders veya uygulama yok. Ders planımızda İşyeri Uygulaması dersi adı 

altında İşyeri Eğitimi yönergedeki şartları sağlayan firmalarla yürütülmektedir. 

9. Staj yapmadım, işyeri eğitimi yapabilir miyim? HAYIR, YAPAMAZSIN 

10. Derse yazılmadım işyeri eğitimi yapabilir miyim? HAYIR 

11. Bitirme, mesleki deneyim … dersleri ile işyeri uygulaması dersine yazılabilir miyim? 

Alınabilir. 
 Mesleki deneyim dersleri 4.sınıf güz döneminde alınmalıdır. Stajlar bu derslere işlenmektedir. 

 Bitirme çalışması, tasarım projesi dersinden başarılı olduktan sonra alınmaktadır. Yani 4. Sınıf güz 

döneminde bitirme çalışmasını alamazsınız. Tasarım projesinden başarılı olamayan 4.2 sinde bitirme 

çalışmasını alamaz, tasarım projesini tekrar eder. 

• 5. Sınıf ve üzerinde olan öğrenciler dönem sonu mezun olabilme ihtimaline sahip ise tasarım projesi 

ve bitirme projesini aynı anda alabilirler. Sonraki dönemde mezun olabilme ihtimali varsa mevcut 

dönemde tasarım projesi sonraki dönemde de bitirme çalışmasını alabilirler. 

• Bitirme çalışması, tasarım projesi, işyeri uygulaması dersleri bu kurallar dahilinde öğrencilerin 

mağduriyetini gidermek için her iki dönemde de açılmaktadır. Bunların dışında her iki dönemde 

açılan dersimiz yoktur. 

 

Uyarı : Öğrenciler alacakları/seçecekleri dersler için danışman hocalarının onayını almalıdırlar. 3. 

Sınıftan hiç ders alamamış, alttan çok fazla dersi olan, meslek derslerinde henüz başarılı olamamış 

öğrencilerin işyeri uygulaması dersini almalarını komisyon başkanı olarak önermiyorum.  

Dr. Eyüp GEDİKLİ 
İşyeri Eğitimi Komisyonu Başkanı 

 


