
İŞYERİ UYGULAMASINA GİTMEDEN ÖNCE 

1.80 not ortalamasını (GNO) geçen ve İşyeri 
Uygulamasına gidecek olan öğrenciler akademik 
takvime göre ders seçimlerini yaparlar. Zorunlu 

işbaşında eğitim uygulaması yapmak isteyen öğrenciler, 
uygulama takviminde belirlenerek ilan edilen tarihe 
kadar bir dilekçe (EK-1) ile programlarının zorunlu 

işbaşında eğitim uygulama koordinatörüne akademik 
durumlarının incelenebilmesi için başvururlar. 

İşyeri Uygulaması 
İşyeri Uygulamaları ve diğer dersler için 
EK-1 için;  http://kmyo.baskent.edu.tr 

Öğrenciler, buldukları uygulama yerlerini Uygulama Yeri 
Bildirme Formunu (EK-2) doldurarak ve gerekli belgeleri 

eksiksiz tamamlayarak takvime uygun zamanda 
programlarının işbaşında eğitim uygulama 

koordinatörüne teslim ederler. 

EK-2 için;   http://kmyo.baskent.edu.tr 

Uygulama yerleri kesinleşen ve ilan edilen öğrenciler 
İşbaşında Eğitim Uygulaması Kabul Belgesini (EK-3) 

uygulama yapacakları kuruma onaylattıktan sonra, ilan 
edilen koşul ve takvime uygun olarak, programlarının 

işbaşında eğitim uygulama koordinatörüne teslim 
ederler. 

İşbaşında Eğitim Uygulaması Kabul Belgesi için;  
http://kmyo.baskent.edu.tr  (İşbaşında Eğitim 

Uygulaması Kabul Formunu doldurmayan öğrenciler 
sigorta girişleri yapılmadığı için İşyeri Uygulamasına 

gidemezler) 

Öğrencilerin işletmelere yerleştirilmeleri programların 
işbaşında eğitim uygulaması koordinatörleri tarafından 

yapılarak  http://kmyo.baskent.edu.tr adresinde ilan 
edilir. 

Tüm bilgilendirmeler http://kmyo.baskent.edu.tr 
adresinden ilan edilecektir. 

İşletmeye başvuran ve onay alan öğrenciler, Kazan 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce de onaylanan 
İşbaşında Eğitim Uygulaması Kabul Formunu ilgili 

işletmeye resmi olarak onaylatır ve uygulamaya başlar. 

İşletme tarafından onaylanan İşbaşında Eğitim 
Uygulaması Kabul Formu, Program Koordinatörlüğüne 
işletmeye başlandığı ilk hafta içerisinde teslim edilir. 

Zorunlu işbaşında eğitim uygulama yerleri kesinleşen 
öğrenciler İşbaşında Eğitim Uygulaması Dosyalarını  

(EK-4) programlarının zorunlu işbaşında eğitim 
uygulama koordinatöründen alırlar. 

 

İŞYERİ UYGULAMASI ESNASINDA 

Uygulama dosyaları öğrenciler tarafından zorunlu 
işbaşında eğitim uygulaması yapacakları kurum 

yetkilisine teslim edilir. 

 

Öğrenciler işletmelerde, İşyeri Uygulaması kapsamında 
16 (14+2) hafta tam zamanlı olarak İşyeri Uygulamasını 

yaparlar. 

 

Zorunlu İşbaşında Eğitim Uygulama Dosyasının (EK-4) 
uygulama takviminde belirtilen süreler içinde, 

programlarının zorunlu işbaşında eğitim uygulama 
koordinatörüne iletilmesi gerekmektedir. Öğrenciler bu 

süreci takip etmekle yükümlüdür. 

Değerlendirme formları için; 
http://kmyo.baskent.edu.tr 

MESLEKİ UYGULAMA SONRASINDA 

Zorunlu işbaşında eğitim uygulamasını tamamlayan 
öğrenciler hazırlayacakları işbaşında eğitim uygulama 

raporlarını, işbaşında eğitim uygulama takviminde 
belirtilen tarihe kadar programlarının zorunlu işbaşında 

eğitim uygulama koordinatörüne teslim ederler. 
 

İşbaşı eğitim sorumlusunun ve işbaşı eğitim uygulaması 
program koordinatörünün vereceği puanlara göre 

öğrencinin başarı durumu harf notu kataloğuna göre 
değerlendirilir. (Zorunlu İşbaşında Eğitim Uygulaması 

Yönergesi Madde 1.6) 
 

Öğrenciler işbaşı eğitim sorumlusunun dolduracağı 
değerlendirme formunun program koordinatörlüğüne 

teslim edildiğinden emin olmalıdır. 

Değerlendirme formları için; 
http://kmyo.baskent.edu.tr 

http://kmyo.baskent.edu.tr/
http://kmyo.baskent.edu.tr/
http://kmyo.baskent.edu.tr/
http://kmyo.baskent.edu.tr/


 


