ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; ön lisans ve lisans öğrencilerinin
uygulamalarının ilgili birim/bölüm/program/anabilim/anasanat dalı hedef ve stratejileriyle
uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak üzere uyulması gereken usul ve esasların
belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge hükümleri; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı
birimlerinin stajlar hariç bütün uygulamalı derslerine ilişkin iş ve işlemleri düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14, 44 üncü ve 46
ncı maddelerine ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/
meslek yüksekokulunu,
b) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
ç) Uygulama: öğrenim planında yer alan uygulama, atölye, laboratuvar, klinik/arazi,
işyeri eğitimi ve benzeri çalışmaları,
d) Uygulama ilke ve esasları: Bölüm/program/anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının
teklifi ile birimler tarafından bu yönerge çerçevesinde, kendi öğrenim hedeflerine uygun olarak
belirlenerek birim kurulunda onaylanan ve dönem başında öğrenciye duyurulan ilke ve esasları,
e) Uygulama Yeri: Öğrencinin uygulama yaptığı yurt içi ve yurt dışı
kurum/kuruluş/işyerini,
f) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamanın Yönetimi
Uygulamanın niteliği
MADDE 5 – (1) Uygulamalar ilgili birim uygulama ilke ve esasları çerçevesinde
yapılır. Öğrenciler mezun olabilmek için söz konusu uygulamalı dersleri başarı ile tamamlamak
zorundadır.
Uygulama ilke ve esasları
MADDE 6 - (1) Her birim uygulama ilke ve esaslarını, yönergede belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde kalmak kaydıyla, önlisans/lisans öğretiminin özelliklerine ve gereklerine
göre belirleyeceği ve uygulayacağı bölüm/program, anabilim/anasanat dalı, başkanlıklarınca
oluşturarak kendi birim kurullarının onayı ile yürürlüğe koyar.

Uygulamanın süresi ve zamanı
MADDE 7 - (1) Uygulamaların süresi ve zamanı, ilgili bölüm/program,
anabilim/anasanat dalının öğrenim planında belirtilir.
(2) Öğrenciler uygulamalarını birim uygulama ilke ve esaslarında belirtildiği şekilde,
ilgili eğitim-öğretim dönemi içerisinde, öğrenim planında belirtildiği şekliyle yıl ve/veya yarıyıl
veya blok esasına göre yapmakla yükümlüdürler.
Uygulama yeri
MADDE 8 – (1) Öğrenciler uygulamalarını kendi eğitim birimleri bünyesinde ya da
ilgili dersin öğrenim çıktılarına uygun bir şekilde belirlenen kamu/özel kurum, kuruluş ve
işyerlerinde yaparlar.
(2) Ulusal/uluslararası değişim programı öğrencileri uygulamalarını birimce belirlenen
kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.
(3) Öğrencilerin uygulama yerleri, bölüm/program, anabilim/anasanat dalı tarafından
belirlenir.
Uygulamaya devam
MADDE 9 – (1) Uygulamaya devam zorunludur. Uygulamaya devam ile ilgili usul ve
esaslar, OMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ni esas almak şartıyla ilgili
birim tarafından belirlenir.
Uygulamanın yürütülmesi
MADDE 10 – (1) Uygulamanın yürütülmesinden bölüm/program, anabilim/anasanat
dalı tarafından görevlendirilen öğretim elemanları ve uygulamaya yardımcı meslek elemanları
sorumludur.
(2) Uygulamanın yürütülmesine ilişkin tüm işlemler (planlama, uygulama yeri tespiti,
koordinasyon, gerekli ise protokol yapma) ilgili birimin belirleyeceği uygulama ilke ve esasları
çerçevesinde yürütülür.
Öğrencilerin sorumlulukları
MADDE 11 - (1) Öğrenciler uygulama süresince bu yönergeye dayanarak hazırlanmış
uygulama ilke ve esaslarına, uygulama yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Öğrencilerin uygulamaları süresince üstlenecekleri görev ve sorumluluklar ilgili
programının uygulama ilke ve esasları açıkça belirtilir.
(3) Uygulama süresince öğrenciler, bu yönergeye dayanarak hazırlanmış uygulama ilke
ve esaslarında belirtilen kıyafet, üniforma, uygulama ya da iş sağlığı ve güvenliği için gerekli
donanımlarla, zamanında uygulama yerinde hazır olmak zorundadır.
Uygulamanın denetlenmesi
MADDE 12 - (1) Uygulamanın denetlenmesinden bölüm/program, anabilim/anasanat
dalı tarafından uygulama ya da uygulamalı dersin yürütülmesi için görevlendirilen öğretim
elemanları sorumludur.
Uygulamada ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 - (1) Uygulamalarda ölçme ve değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve bu yönergeye dayanarak hazırlanan ilgili
birim tarafından belirlenmiş ilke ve esaslara göre yapılır.

Uygulamadan muafiyet
MADDE 14– (1) Yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin uygulamadan
muafiyetlerinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama
Esasları, Çift Anadal yapan öğrencilerde ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çift Anadal ve
Yandal Programı Yönergesi uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tüm uygulamalı derslere
ait işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16 – (1) 17/08/2017 tarih ve 2017/229 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen
Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mesleki Uygulama Programı Yönergesi,
(2) 17/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Uygulamalı Dersler
Yönergesi,
(3) 14/10/2010 tarih ve 2010/209 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ondokuz Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pratik Dini Hizmetler ve Mesleki Uygulama Yönergesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümleri rektör tarafından yürütülür.
Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun
Tarihi
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