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İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ UYGULAMA ESASLARI 

 

  

Orman Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Dersi uygulama esasları, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Lisans Programlarında İşletmede Mesleki Eğitim 

Uygulamaları Usul ve Esasları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Orman 

Fakültesi) ve İşletme arasında imzalanan İşletmede Mesleki Eğitim Programı İş Birliği 

Protokolü dikkate alınarak düzenlenmiştir.   

Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin 2022-

2023 Eğitim-Öğretim yılında alacakları İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersinin uygulama 

esasları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır; 

1) İşletmede Mesleki Eğitim dersi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri için 7. veya 8. 

yarıyılda, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için yalnızca 8. yarıyılda alınır.  

2) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim dersinin yarıyıl tercihlerini, Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden ilgili bölümün İşletmede Mesleki Eğitim iş takvimine uygun olarak yapar.  

3) Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim dersini alacağı 

yarıyıl, Uygulamalı Eğitimler Planlama ve Koordinasyon Komisyonu tarafından, Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Lisans Programlarında İşletmede Mesleki Eğitim 

Uygulamaları Usul ve Esaslarında belirlenen başvuru koşulları, öğrencinin talebi, genel not 

ortalaması, işletmenin kabul edeceği kontenjan sayısı gibi hususların değerlendirilmesi 

sonucunda belirlenir.  

4) Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanları belirlendikten sonra not yükselten veya 

mazeretli geç kayıt yaptıran öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim dersini alacağı yarıyıl, 

Uygulamalı Eğitimler Planlama ve Koordinasyon Komisyonu tarafından belirlenir. 

5) İşletmede Mesleki Eğitim dersi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Orman Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri için Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde, Orman Endüstri 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri için ise işbirliği protokolü imzalanan Orman Ürünleri 

Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yapılır. 

6) Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü için Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi “Lisans Programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları Usul 

ve Esasları” 11. madde uygulamasında aşağıdaki esaslara uyulur: 

a. 11. maddeye göre ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili bir kamu ya da özel sektör 

kuruluşunda çalışmış ya da çalışmakta olan öğrenciler çalışma sürelerini ve 

unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim kapsamında önceki 

öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir.  

b. Bu öğrenciler işletmede mesleki eğitime gideceği dönemden en az 30 gün önce 

kayıtlı oldukları programın Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvuruda bulunmalıdır. 

İlgili kurumdan öğrencinin yapmış olduğu çalışmalar ve/veya işletmede mesleki 



eğitim dönemi boyunca bilfiil yapacağı işleri tanımlayan görev belgesi dilekçeye 

eklenmelidir. İşletmede Mesleki Eğitim döneminde yapılan denetimlerde öğrencinin 

dilekçesinde belirtilen işleri yapmadığı anlaşılırsa, sorumlu öğretim elemanının 

talebi ilgili Bölüm Kurulu önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci 

hakkında verilen izinler, uygulamalar iptal edilir. İzinleri iptal edilen Orman 

Mühendisliği Bölümü öğrencisi bulunduğu İME öğrenci grubu için belirlenen orman 

işletme müdürlüğüne giderek çalışmalara katılır ve ders dönemini tamamlar. İzinleri 

iptal edilen Orman Endüstri Mühendisliği öğrencileri ise, sorumlu öğretim 

elemanının bilgisi dahilinde iş birliği protokolü imzalanmış Orman Ürünleri 

Sektöründe faaliyet gösteren işletmelere giderek çalışmalara katılır ve ders 

dönemini tamamlar. Devamsızlık limitlerinin aşılması durumunda öğrenci dersi 

tekrar eder.  

c. İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 

Şube Müdürlüklerince verilen dört haftalık uygulamalı eğitim dersi alan bütün 

öğrencilerin kesintisiz devam etmesi esastır. Dersin bu bölümünde öğrencilere 

sağlık durumu gibi zorunlu haller dışında izin verilmez. 

d. Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında Orman Muhafaza Memurunun görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Tohum toplama, fidan üretimi, doğal ve yapay gençleştirme, koruma, bakım, üretim 

ve satış gibi ormancılık işlerinde görevli olan teknik bir personel olmanın yanı sıra 

orman köylüsü ve orman işlerinde çalışan işçilerle etkileşim halindeki orman 

muhafaza memurları çok çeşitli işlerde görev almaktadır. İşletmede mesleki eğitim 

dersinin orman işletme şefliklerinde geçen sürecinde öğrencilerin ormancılık 

uygulamalarını görmesi ve bizzat bu işleri yaparak öğrenmesi amaçlandığından 

arazide çalışan bir orman muhafaza memurunun yaptığı işlerle bu tecrübeleri 

edineceği varsayılabilir. Bu nedenle iş tanımında birden çok ormancılık uygulaması 

yaptığını belgeleyen ve bizzat bu işleri yapan orman muhafaza memurlarının altıncı  

maddenin (c) fıkrasında belirtilen Şube Müdürlükleri eğitiminden sonra görev 

yaptığı yerde çalışması ve bu çalışmalarında geçirdiği sürenin İşletmede Mesleki 

Eğitim dersinin süresinden sayılmasına dair başvurucu talepleri ilgili Bölüm İntibak 

Komisyonunun raporu, Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun görüşü ve Bölüm 

Kurulu önerisiyle  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

e. Orman Muhafaza Memurluğu dışındaki görevler için kamu veya özel sektörde 

çalışmış ve/veya çalışan öğrencilerin çalışma sürelerinin İşletmede Mesleki Eğitim 

dersinin süresinden sayılmasına dair izin talepleri ilgili Bölüm İntibak Komisyonunun 

raporu, Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun görüşü ve Bölüm Kurulu önerisiyle 

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

7) İşletmede Mesleki Eğitim dersini alan bütün öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi “Lisans Programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları Usul ve 

Esasları” nda belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. 

8) İşletmede Mesleki Eğitim dersine devam eden öğrencilerin Fakültemiz internet sitesindeki 

7+1 modülündeki formları kullanması ve duyuruları takip etmesi gereklidir. 

9) Yukarıda açıklanan maddelerin dışında ortaya çıkabilecek özel durumlar ilgili Bölümün 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu görüşü, Bölüm Kurulu önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı ile sonuca bağlanır. 


