




Bölge üniversiteleri içinde ilk kez üniversitemiz tarafından uygulanan bu yeni eğitim-öğretim 
modeli ile öğrencilerimizin istihdama yönelik yetişmeleri sağlanmış olacaktır. Bu yeni modelle, 
öğrencilerimiz son dönemlerini iş yerlerinde tam zamanlı ve kesintisiz olarak 15 hafta süreyle 
yapacakları uygulamalar ile tamamlayacaklardır. Son dönemlerine kadar üniversitemizden 
edindikleri teorik ve pratik bilgilerini, iş yerlerinde uzman kişilerin denetiminde yapacakları 
uygulamalar ile birleştirerek, uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. Hayata 
ve işe dokunacaklar, tüm iş-tasarım ve üretim süreçlerinin içerisinde yer alacaklardır. Mezun 
olduklarında 15 haftalık iş tecrübesine sahip olacaklar, iş bulma konusunda daha avantajlı 
konumda olacaklardır. Okurken iş hayatıyla tanışma fırsatı bularak, hayata bir adım önde 
başlamak isteyen siz gençlerimizi Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine bekliyoruz. Selam ve 
Saygılarımla

Günümüzde, küreselleşme ve teknolojik 
gelişmeler, hızla gelişen ülkemizde nitelikli iş 
gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasına 
neden olmuştur. Genç nüfusun artması ile de 
hiç şüpesizki önemli bir sorun haline gelmiştir. 
Ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etkileyen 
bu durumun ortadan kaldırılabilmesi ve nitelikli 
istihdamın artırılabilmesi ancak mesleki ve 
teknik eğitim ile karşılanabilir. Aynı zamanda, 
küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, 
üniversiteleri "girişimci üniversite" ve "Üniversite-
Sanayi İşbirliği" süreçlerinde, daha etkin rol 
almaya zorlamaktadır. Üniversitelerin sektör 
odaklı üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
uygulama becerisi yüksek nitelikli Fen ve 
Sosyal Bilimler alanında lisans ve önlisans 
mezunlarını yetiştirebilmek için çağdaş ve 
inovatif projeler üretmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
olarak, bizler bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü 
dinamiklerinin nitelikli iş gücü talepleri 
doğrultusundaki ihtiyaçlarını dikkate alarak, “İş 
Yeri Uygulama  Eğitimi” adını verdiğimiz yeni 
eğitim modelini uygulamaya koymuş 
bulunmaktayız. 
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İş Yeri Uygulama Eğitimi 
Eğitimin Stajdan farkı 
Eğitimin Süresi

İş Yeri Kayıtlanması ve Öğrenci Talebi 
Öğrenci Talep Edilecek Bölüm ve Programlar 
İş Yerlerine Gidebilme Şartları
Sigorta İşlemleri

İş Yeri Yetkilisinin Yükümlülükleri 

İş Yeri Zorunlu Beceri Eğitimleri 4

5
İzleme Süreçleri
Öğrencilerin Başarı Durumunun Belirlenmesi
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8
Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?
Eğitim Modeli İş yerlerine Neler Sağlayacak?
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İş Yeri Uygulama , öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik 
bilgilerini,  "İş Yeri Uygulama Eğitimi" dersi adı altı son dönemlerinde iş yerlerinde 
yapacakları tam zamanlı uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, uygulama becerisi yüksek 
öğrenciler olarak mezun etmek amacıyla uygulamaya konulan yeni bir eğitim modelidir. İ  

           
f     dir. Ü     

- 
       

      ve uygulamaya başlamıştır.

Öğrencilerimiz son dönemlerini okula gelmeden 15 hafta süreyle tam zamanlı ve kesintisiz 
olarak iş yaşamına doğrudan katılarak yapacakları uygulamalarla tamamlarlar. İşyerlerinde  
sanal değil gerçek bir ortamda, teorik değil uygulama yaparak, bakarak-dinleyerek değil 
bizatihi dokunarak-yaparak ve hatta hata yaparak çalışırlar. Bu uygulama öğrencilerimizin 
hayata daha iyi hazırlanmasını ve daha deneyimli yetişmelerini sağlayacağına yürekten 
inanıyoruz.

"İş Yeri Uygulama Eğitimi"  "İş Yeri 
Uygulama Eğitimi    yerlerinde 
yapılacak  

g    
    

imiz    
, 5 hafta kesintisiz, iş yerlerinde 

çalışarak tamamlayacaklardır. B  
 n  koşullarına ve 

saatlerine 

EĞİT İMİN SÜRESİ

 EĞİT İMİ 'N İN  STAJDAN
FARKI

İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ



Son dönemde olan her öğrenci "İş Yeri 
Uygulama Eğitimi" için iş yerlerine gönderilemez. 
Öğrencilerin iş yerlerine gönderilebilmesi için 
mezun konumunda olmaları, mezuniyet şartlarını 
sağlamış olmaları gerekir. 

Son  dönem  
başarmış olmaları,

Genel Not Ortalamalarının  mezuniyet  için 
gerekli olan 2.00/4.00 olması gerekmektedir. 
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Öğrencilerimizin sigorta, işe giriş-çıkış 
işlemleri  SGK hükümlerine göre 
Üniversite tarafından yapılır ve takip edilir.

 SİGORTA İŞLEMLERİİŞ YERLERİNE GİDEBİLME  ŞARTLARI

İŞ YERLERİ KAYITLANMASI VE 
ÖĞRENCİ TALEBİ

Öğrencilerin;

Lütfen “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapınız.
Açılan web sitesi üzerindeki “Yeni Firma
Kaydı” butonuna basınız.

Açılan sayfada yer alan “Yeni İş Yeri
Kaydı” formunu doldurunuz ve “Firma
Kaydını Tamamla” butonuna basınız.

“Yeni İş Yeri Kaydı” girişinde verilen GSM 
numarasına  “Firma Bilgileriniz kaydedilmiştir en 
kısa sürede iletişime geçilecektir” mesajı iletilir.

Firma başvurusu onaylandıktan sonra kayıt 
esnasında verilen GSM numarasına kullanıcı adı ve 
şifre bilgileri iletilir.

“sus.cbu.edu.tr” adresine tekrar giriş 
yapınız ve “Firma Girişi” butonuna 
basınız.

Karşınıza çıkan ekrana kayıt esnasında 
verilen GSM numarasına gelen kullanıcı 
adı ve şifre ile giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra “Firma Talep Oluşturma” 
butonuna basınız.

“Meslek Alanından Öğrenci Talebi” (istenilen meslek 
alanlarının lisans ve ön lisans öğrencisi talep etme) 
veya “Bireysel Öğrenci Talebi” (öğrenciyi T.C. kimlik 
numarasıyla talep etme) seçenekleriyle talep 
oluşturunuz.

Talepleriniz onaylandıktan sonra 
sizinle ilgililer tarafından bağlantı 
kurulacaktır.
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İş yeri yetkilileri detaylarını sus.cbu.edu.tr adresindeki 
İş Yeri Uygulama Eğitimi Yönergemizde bulabilecekleri 
yükümlülüklerden öncelikle  e, meslek 
alanları ile ilgili görevler vermek,  devam durumlarını 
izlemek,    larını  

mek ve üniversite tarafından 
görevlendirilecek "İzleyici Öğretim Elemanı" ile 
koordine çalışacak  "İş Yeri Eğitim Sorumlusu" veya 
sorumluları görevlendirmektir. "İş Yeri Eğitim 
Sorumlusu"  nun görevlerine yine  sus.cbu.edu.tr 
adresinden ulaşabilecekleri yönergemizde 
belirtilmektedir.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı 
Kanunun 61’inci maddesi ile “Mesleki 
ve Teknik Eğitim Yapan Yüksek 
Öğretim Kurumları” (Meslek 
Yüksekokulları, Mühendislikler vb teknik 
alanda eğitim veren lisans programları) 
3308 sayıl Mesleki Eğitim Kanunu 
kapsamına alınmıştır. Dolayısı ile 3008 
ve 6111 sayılı Kanunlar gereği, mesleki 
ve teknik eğitim yapacak öğrencilere 
beceri eğitimi yaptırma yükümlülüğü 
bulunan  bu kanuni 

üniversitemizden 
öğrenciler ile 

işletmeler, 
yükümlülüklerini 
sağlayacakları 
karşılayabileceklerdir. 

İ Ş  Y E R L E R İ N İ N  Z O R U N L U  B E C E R İ  E Ğ İ T İ M L E R İ

İŞ  YERİ  YETKİL İS İNİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Ö    bulundukları 
süre içinde, eğitim ve izleme işlerinden iki 
kişi sorumlu olacaktır. Üniversite 
tarafından görevlendirilecek 

"İzleyici Öğretim Elemanı"
ve İş yeri tarafından görevlendirilecek

"İş Yeri Eğitim Sorumlusu" 
 İzleyici  Öğretim Elemanı belirli 

dönemlerde öğrencilerimizi iş yerlerinde 
ziyaret etmek süretiyle iş disipline 
uymalarına yardımcı olacaklardır.

Ögren   

   İzleyici Ö  E

 İş Yeri Eğitim Sorumlusu  
    

       
 ge    

 İş Yeri uygulama Eğitimini
 

Ö Ğ R E N C İ L E R İ N  B A Ş A R I
D U R U M U N U N  B E L İ R L E N M E S İ

Ö Ğ R E N C İ L E R İ N  İ Z L E N M E S İ
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  İŞ DÜNYASINA  

           İhtiyaç duydukları    işletme 
maliyeti ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi stihdam etme fırsatı 
bulacak

"İş Yeri Uygulama Eğitimi" ne gelen öğrencileri degerlendirerek ö  
g      p    

,     ç       
     dinamik bir yapı 

kazanmasını sağlayacaklar. 

İ  yerlerinde izlemek    
         

- ne

İhtiyaçlarına  uygun programların açılmasını sağlayacaklar

 Öğrenciler eğitimleri süresince mesleki alanları ile ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş 
Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları 
uygulamalı eğitimle bütünleştirerek nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan 
uygulama becerilerini geliştirebilecekler,

İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini, 
sorumluluk alma becerileri artacak, 

  İş dünyası okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası işyerlerine adaptasyon 
sorunu yaşamayacaklar,

İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, 
gelecekleri ile ilgili kariyer planlaması yapabilecekler,

Öğrenciler okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş 
tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar,
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2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE

"İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ" İÇİN

ÖĞRENCİ GÖNDERECEK BÖLÜM VE PROGRAMLAR








