
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMALI DERS EĞİTİMİ ÖĞRENCİ

BİLGİLENDİRME VE KABUL FORMU

a) Öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği'ne göre ve akademik takvime uygun olarak uygulamalarını tamamlamakla 

yükümlüdür. 

b) Öğrenciler, beceri ve deneyim kazanmak amacıyla yapacakları her uygulamayı uygulama 

sorumlusu veya uygulama rehberinin denetimi ve gözetiminde yapar. 

c) Uygulama eğitimi alan öğrenciler “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği” ile uygulamayı sürdürdükleri işletmelerde çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile 

ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Uygulama süresince işletmelerde disiplini bozacak 

davranışlarda bulunamazlar, sendikal faaliyetlere katılamazlar.  

d) Öğrenciler; uygulama sorumlusu ve uygulama rehberinin izni olmadan uygulama 

alanlarından ayrılamaz ve uygulama alanlarını değiştiremezler. 

e) Öğrenciler uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulamaya katılmak zorundadırlar. 

Öğrencilerin devam zorunlulukları ve diğer konular Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön 

lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

f) Öğrenciler uygulama süresince tanıtıcı yaka kartlarını takmak, işletme ve dekanlık-

müdürlük tarafından belirlenmiş kıyafet düzenine uymak zorundadırlar. 

g) Öğrenciler uygulama sırasında karşılaştıkları sorunları uygulama sorumlusuna 

iletmelidirler. 

h) Uygulamalar sırasında öğrencilerin cep telefonu, cep bilgisayarı ve buna benzer elektronik 

cihazları kapalı/sessiz konumda olmalıdır. 

i) Öğrenciler işletmenin belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, müşteri/hasta mahremiyeti ve 

müşteri/hasta hakları kurallarına uymak zorunda olup, bu kapsamda uygulama esnasında 

öğrenmiş olduğu bilgiyi üçüncü şahsa açıklayamazlar.

j) 17.06.2021 gün ve 31514 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin ‘’uygulamalı ders’’ başlıklı 

“madde 14 -(5) uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin 



birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar’’ maddesi doğrultusunda, 

uygulamalı ders eğitimi gören öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 

yapılmayacaktır. 

k) İşletmenin, Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların “Yükseköğretimde 

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin 14. maddesinin (4) fıkrası gereğince 

uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödeme 

yükümlülükleri yoktur.

Bilgilendirme metnini okudum, anladım kabul ediyorum.
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