
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Amaç 
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesine bağlı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine 
Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Mühendisliği Bölümünde yürütülecek olan Uygulamalı 
Mühendislik Eğitimi (UME) dersi ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu Yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gıda 
Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Tekstil 
Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim gören lisans programı öğrencileri ile ilgili 
uygulamalı mühendislik eğitiminin usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Geçici 74 üncü Maddesi 
ve 4447 sayılı İşsizlik Kanununun 53 üncü Maddesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 
17/06/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı 
Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 
a) İşletmede Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini 
yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, 
beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,
b) Protokoller: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Teknokent A. Ş. veya ilgili bölümlerin uygun 
göreceği ulusal/uluslararası işletmeler arasında uyulması gereken hususları belirten ve UMEK 
tarafından hazırlanıp Dekanlık tarafından kabul edilen metinleri,
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu, 
d) UME: Uygulamalı Mühendislik Eğitimini (İşletmede Mesleki Eğitim)
e) UMEK: Uygulamalı Mühendislik Eğitim Komisyonunu, 
f) UME Öğrencisi: Eğitiminin son yılında (8. Yarıyıl) olup, UME’ye engel olmadan alacağı 
derslerle mezun olabilecek durumda olan öğrenciyi, 
g) UME Dönemi: Öğrencinin, eğitiminin ilgili dönemi, (8. Yarıyıl)
ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM
UME ile İlgili Genel Esaslar

Madde 5 - (1) UME dersi İnşaat, Gıda, Makine, Elektrik ve Elektronik ve Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri için isteğe bağlıdır. Ancak Tekstil Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri için UME dersini almak zorunludur. 

Madde 6 - (1) İsteğe bağlı Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Dersine kayıt olabilme ön şartları 
aşağıda verildiği şekildedir:

a) Öğrencinin Yaz Stajı-1 ve Yaz Stajı-2 derslerini almış ve başarmış olması gerekir. 
b) Öğrenci UME dersini; GNO’su 2.0 ile 2.49 arasında ve en fazla iki dersten başarısız (FF, 
FD) ise alabilir. GNO’su 2.50 ve üzerinde ise başarısız ders (FF, FD) sayısına bakılmaz. 
c) UME dersi 26 AKTS’lik seçmeli bir derstir. Bu dersi alan öğrenciler, aynı zamanda Bitirme 
Projesi/ Mühendislik Projesi dersini de almak zorundadır. UME dersini seçen öğrenciler 8. 
yarıyıl müfredatında yer alan diğer dersleri (zorunlu/seçmeli) almayacaklardır. Eğer öğrenci 8. 
yarıyılda verilen zorunlu/seçmeli ders grubunu tercih etmek isterse UME dersini seçemez.
ç) UME’den başarısız sayılan öğrencilere bütünleme sınavı veya tek ders hakkı tanınmaz. 
UME’den başarısız olan öğrenciler, UME dersini güz ya da bahar yarıyıllarında tekrar 
alabilirler. 
d) UME’den başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak yerine bağlı olduğu müfredattaki 
ilgili yarıyılda verilen zorunlu/seçmeli ders grubunu alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin 
listesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 
e) UME Öğrencisi, UME yapacağı iş yerini,  UME bölüm koordinatörü ile işbirliği yaparak 
eğitim-öğretim başlamadan en az iki hafta önce belirler ve ilgili bütün evraklarını UMEK’e 
sunar. 
f) UME dersini seçmiş ancak sonrasında vazgeçen öğrenci, kayıt düzeltme haftasında danışman 
öğretim elemanına durumu bildirir ve isterse UME dersinin yerine ilgili yarıyıldaki derslerine 
kayıt yaptırabilir.  
g) UME dersine kayıt yaptıracak öğrencileri ve bu öğrencilerin UME yapacağı işyerini, bölüm 
kurulu belirler. 

Madde 7 - (1) Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri devam mecburiyeti olmamak şartıyla 
4. sınıf bahar döneminde UME dersine kayıt yaptırabilir. UME dersi 26 AKTS’lik bir derstir. 
Bu dersi alan öğrenciler, aynı zamanda bitirme/tasarım projesi dersini de almak zorundadır.

Madde 8 - (1) UME öğrencisi, ilan edilen süreler içinde, bölümü ile ilgili iş yeri tanıtım 
formunu doldurarak UMEK’e sunar. UMEK tarafından kabul edilen işletmelerle işyeri eğitim 
protokolü düzenlenir. UME öğrencisi bu işletmelere giderek Uygulamalı Mühendislik 
Eğitimine başlar. 

Madde 9 - (1) UME dönemi, bir eğitim-öğretim yarıyılını kapsar. Ders 8. yarıyılda açılacak ve 
öğrenci hafta içi mesai/vardiya saatlerini işletmede geçirecektir. UME döneminde öğrencinin 
işletmede geçirmesi gereken süre, eğitim öğretim haftası üzerinden hesaplanır ve %80 devam 
şartı aranır. Bu süreden daha az çalışanlar Uygulamalı Mühendislik Eğitimi dersinden başarısız 
sayılır. Öğrenci, bu süreyi tamamlamak için işletmenin izniyle cumartesi günleri de işletmede 
bulunabilir.
Madde 10 – (1) İşletmelerde bu programdan sorumlu olacak kişi ya da birim, işletmenin üst 
yönetimi tarafından belirlenir. Ayrıca ilgili işletme tarafından UME öğrencileri için,

 Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri için makine mühendisi, malzeme ve 
metalürji mühendisi, imalat mühendisi, enerji mühendisi, mekatronik mühendisi, 
endüstri mühendisi, gemi inşaat mühendisi



 Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için elektrik, elektronik, 
elektronik ve haberleşme mühendisi, enerji mühendisi veya elektrik-elektronik 
mühendisi

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri için bilgisayar mühendisi, 
elektronik, elektronik ve haberleşme, yazılım mühendisi veya elektrik-elektronik 
mühendisi

 İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için inşaat mühendisi veya mimar,

 Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri için gıda mühendisi,

 Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri için tekstil mühendisi, kimya 

mühendisi, makine mühendisi, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi, 

işyeri danışmanı olarak görevlendirir. 

Madde 11 - (1) UME dönemine başlamadan önce geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran 
bir öğrenci, takip eden diğer yarıyılda UME dersine kayıt yaptırabilir.

Madde 12 - (1) Bölümlerde UME dersi kapsamında oluşturulacak eğitim gruplarındaki öğrenci 
sayısı 5’ten az olamaz. Ancak bölümlerde UME dersine kayıtlı öğrenci sayısının 5’ten az olması 
durumunda bir UME grubu oluşturulabilir. Her bir UME grubunun başarı durumunun takibi ve 
değerlendirilmesi için ilgili bölümden bir öğretim elemanı bölüm başkanlığı tarafından 
danışman olarak görevlendirilir. Görevlendirilen bu öğretim elemanlarına sorumlu olduğu 
UME grubu sayısına bakılmaksızın haftalık 5 saat teorik ders ücreti ödenir. UME grubunun 
takip ve değerlendirilmesi için danışman öğretim elemanı en az ayda bir kez işletme ziyareti 
yapar. UME öğrencisi farklı bir şehirde ise danışmanı tarafından diğer iletişim kanalları 
aracılığıyla takip edilir.  

Madde 13 - (1) UME dönemi bitiminden sonra 15 gün içerisinde öğrenci UME Raporu 
Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı raporu danışman öğretim elemanına teslim 
eder. Raporun kabulü durumunda, bölüm başkanı başkanlığında, UME danışman öğretim 
elemanı ve görevlendirilecek diğer bir öğretim elemanından oluşan komisyona UME öğrencisi 
sunum yapar ve Komisyon bu öğrenciye not verir. UMEK’in verdiği notun %60’ı ile işyerinde 
verilen notun %40’ı toplanarak öğrencinin geçme notu elde edilir. 

Madde 14 - (1) İşletmeden kaynaklanan nedenlerle UME programı yarıda kalan öğrencilerin 
kalan süreleri, Madde 6’daki işlem adımları tekrarlanarak bulunan ve UMEK tarafından kabul 
edilen başka bir işletmede tamamlanır.

Madde 15 - (1) UME öğrencisi, UME eğitimi ile ilgili olarak Üniversiteden herhangi bir 
gerekçe ileri sürerek herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.  

Yürürlük 
Madde 16 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Bu Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren 28.08.2019 tarihli ve 2019/13-21 nolu Senato kararı 
ile kabul edilen KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitim 
(UME) Uygulaması Yönergesi ve 20.01.2016 tarihli 2016/02-03 Senato kararı ile kabul edilen 
KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstilde İntörn Mühendislik Eğitimi (TİME) Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme 



Madde 17 - (1) Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

Madde 18 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
ve 17/06/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretimde 
Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ile diğer ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri 
uygulanır.


