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SİRKÜLER
NO: 2021-46 17 HAZİRAN 2021
KONU: “YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE 
YÖNETMELİĞİ” RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

“Yükseköğretimde Uygulamalı Çerçeve Yönetmeliği” 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yürürlük tarihi ise, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemidir.

Yönetmeliğin kapsamı; yükseköğretim kurumlarındaki eğitim, fen, mühendislik, sağlık, sanat, 
spor ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili 
programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlerdir.

Yönetmelik kapsamında yer alan hükümler altı grup içerisinde aktarılmıştır:
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A. Görev ve Yetkiler

•	 Yükseköğretim Kurulu yükseköğretim kademesindeki mesleki eğitim programlarını belirler.
•	 Rektör, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi, uygulanması, 

koordinasyonu ve denetiminden sorumludur.
•	 Dekan ve müdürün görev ve yetkisi:

 » Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını koordine 
etmek.

 » Mesleki eğitim ve staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin 
sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 » Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında yükseköğretim 
birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da imzalanması için bu 
sözleşmeleri rektöre sunmak.

•	 Uygulamalı eğitimler komisyonunun görev ve yetkisi:
 » Komisyon, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim yapılan 

program veya bölümlerinde; uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması 
ve koordinasyonundan sorumludur.

•	 Sorumlu öğretim elemanının görev ve yetkisi:
 » Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerinin izlemesi, işletme ile kurum 

arasında koordinasyonu sağlanması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber 
olunması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer almasıdır.

•	 Eğitici personelin görev ve yetkisi:
 » Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını ve 

sürdürmelerini sağlamak.
 » Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun 

doldurulmasını sağlamak.
 » Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek görüş vermek 

ve onaylamak.
 » Devamsızlık, disiplin ve uygulamalı eğitimlerle ilgili diğer hususlarda sorumlu öğretim 

elemanı ile iş birliği yapmak.
•	 İşletmenin görev ve yetkisi:

 » Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mesleki 
yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek.

 » Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin uygulamalı eğitim kabul formunu onaylamak.
 » Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunu 

doldurmak.
 » Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine 

uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak.
 » İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.
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 » İşletmede mesleki eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için staj 
yapan öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek.

 » İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili 
mevzuata uygun olarak ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu 
yükseköğretim kurumuna bildirmek.

B. Öğrencinin Sorumlulukları

•	 Uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde 
öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma 
kurallarına tabidir. Bu Yönetmelik hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına 
aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir.

•	 Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin 
mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

C. İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Ders
İşletmede mesleki eğitim
•	 İşletmede mesleki eğitimin eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılacaktır. 
•	 Programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede 

mesleki eğitim yaptırılabilir.
•	 İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program 

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

•	 İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS 
kredisinden az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. 

•	 Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması 60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.
•	 Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders notu 

olarak işlenir. 
•	 Değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendirmelerine dâhil edilir.
•	 Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini aynı veya 

farklı işletmelerde yeniden yapabilir.
•	 İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca ücret 

ödenir.
•	 İntörnlük uygulaması kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 29. maddesi uyarınca ücret ödenir.
•	 İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası 

uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında 
ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Ödenecek primler yükseköğretim 
kurumları tarafından karşılanır.

•	 Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması işletmede mesleki eğitim kapsamında 
değerlendirilir.
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Staj
•	 Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. 
•	 Aşağıda belirtilen stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda 

staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının 
olduğu günlerde staj yaptırılamaz:

 » İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında 
ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

 » Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını 
herhangi bir ayda yapabilir.

 » Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, 
yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir.

•	 Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından 20 iş gününden az olmamak üzere ilgili 
programın niteliğine göre belirlenir.

•	 Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders 
çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

•	 Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS kredisinden 
fazla olamaz.

•	 Öğrenci isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj 
süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. Bu staj süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet 
kredisi hesabına dâhil edilmez.

•	 Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, 
uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya 
başarısız olarak değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden 
staj yapmak zorundadır.

•	 Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25. maddesi 
uygulanır. (İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim 
okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net 
tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az 
personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari 
ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez.)

•	 Staj yapan öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden 
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası 
hükümleri uygulanır. Ödenecek primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

Uygulamalı ders
•	 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.

•	 Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması 
kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz.

•	 Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi veren 
öğretim elemanı veya elamanları tarafından yapılır.
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•	 Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez.
•	 Uygulamalı ders yapan öğrenciler sigortalı sayılmazlar.
•	 Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında dördüncü ve beşinci sınıflarda yaptıkları uygulamalı 

eğitimler ile diş hekimliği programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, uygulamalı ders 
kapsamında değerlendirilir.

Uygulamalı eğitim gruplarının belirlenmesi
•	 Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında oluşturulacak 

uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz. Ancak program veya 
bölümlerde uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az olması 
durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir.

•	 Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde, işletmede mesleki 
eğitim veya staj yapabilir.

Ders yükü
•	 İşletmede mesleki eğitim kapsamında görevlendirilen sorumlu öğretim elemanına haftalık 

azami beş saat teorik ders yükü yüklenir.
•	 Staj kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına haftalık iki saat uygulamalı ders yükü 

yüklenir.

İşletmenin değiştirilmesi
•	 Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra komisyonun uygun görüşüne binaen işletme 

değişikliği yapabilir.

D. Yurt Dışında Uygulamalı Eğitim

•	 Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde yer alan işletmede 
mesleki eğitim veya staj uygulamalarını komisyonun uygun görüşüne binaen yurt dışında 
yapabilirler.

•	 Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık 
alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler 
yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmaz.

E. Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması

•	 Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları 
işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından 
değerlendirilerek karara bağlanır.

•	 Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, 
çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj 
uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. 
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F. Diğer Hükümler

•	 Açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim yapan programlardaki 
uygulamalı eğitimler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

•	 Açık ceza infaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda bir yükseköğretim kurumunda 
öğrenci olanların uygulamalı eğitimlerine ilişkin kurallar, hükümlü bulunulan kurumun 
görüşü de alınarak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir.

•	 Vakıf meslek yüksekokullarında rektörün görevleri yüksekokul müdürü tarafından 
yürütülür.

•	 İşletmede mesleki eğitimler öğrencilerin öğrenim sürelerinin son yılında bir yarıyılı 
kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim dönemlerinde ve tam zamanlı olarak yapılır.

•	 İşletmede mesleki eğitimler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş yükseköğretim 
kurumları ve bu kurumların fen ve mühendislik bilimlerinin belirli lisans programlarıyla 
sınırlıdır.

•	 Özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya 
da sanayi kuruluşlarında işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere 1/1/2023 tarihine kadar 
uygulamalı eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir.

KAYNAK: RESMİ GAZETE- YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ
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