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1. TÜMLEŞİK EĞİTİMİN TANIMI VE AMACI 
 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde lisans öğrenimi gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde 

kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında 

edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek; görev yapacakları işyerlerindeki sorumlulukları, 

ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak için işyeri 

uygulaması yapmaları öngörülmüştür. 

 

Tümleşik eğitim, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda faaliyeti bulunan ticari ve sınai kuruluşlar 

ile hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda (işyerleri) işyeri uygulaması yoluyla iş hayatına 

hazırlanmaları için tasarlanmıştır. 

 

Dolayısıyla işyeri uygulamasının amacı öğrencilerin devam ettikleri akademik programda aldıkları 

derslerin oluşturduğu bilgi birikimini işyeri tecrübesiyle bütünleştirmelerini sağlamak, izleyen 

dönemde alacakları dersler için ön hazırlık yapmak, mezuniyet sonrasında yapabilecekleri işlerle 

önceden tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler bu süreçte işyerindeki profesyonel insan 

ilişkileri konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır. 

 

2. TÜMLEŞİK EĞİTİMİN YERİ, SÜRESİ VE NİTELİĞİ 
 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin her akademik bölümü kendi müfredatına uygun olarak tümleşik 

eğitim kapsamındaki işyeri uygulamasının özellikleriyle ilgili özel şartlar koyabilir ve ancak bu 

şartlara uygun işyerilerinde yapılan çalışmalara onay verebilir. Zorunlu tümleşik eğitim süresi, 40 

(kırk) işgünüdür. Bu süre, dört yıllık lisans programının ikinci ve üçüncü yıllarını izleyen yaz aylarına 

20’şer gün olarak dağıtılarak tamamlanır. Zorunlu tümleşik eğitimin dışında da öğrencilerin isteğe 

bağlı (kredisiz) işyeri uygulaması yapmaları teşvik edilmektedir. 

 

3. TÜMLEŞİK EĞİTİM İŞLEMLERİ  
 

a. Tümleşik Eğitim Başvurusu ve Tümleşik Eğitim Yerinin Onayı:  Öğrenci işyeri 

uygulaması yapacağı kuruluşa (işyerine) başvuruda bulunurken işyeri uygulamasının zorunlu 

olduğunu ve sosyal güvenlik primini Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ödeyeceğini 

gösteren “Zorunlu Tümleşik Eğitim Başvuru Formu”nu (EK-1) ilgili Tümleşik Eğitim 

Komisyonu’na onaylatıp işyerine teslim eder.  

Her öğrenci işyeri uygulamasına başlamadan önce EK-2’de yer alan “Zorunlu Tümleşik 

Eğitim Kabul Formu”nu önce işyerine onaylatıp, sonra da ilgili Tümleşik Eğitim 

Komisyonu’ndan onay almak zorundadır. “Zorunlu Tümleşik Eğitim Kabul Formu”nu (Ek-2) 

işyeri uygulamasına Haziran ayında başlayacak olan öğrencilerin, Mayıs ayının ilk haftasına 

kadar; Temmuz veya Ağustos aylarında başlayacak olan öğrencilerin ise Haziran ayının ilk 

haftasına kadar ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.    

 

Her öğrencinin ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu üyelerinden birine “Zorunlu Tümleşik Eğitim 

Kabul Formu”nu (EK-2) imzalatması ve teslim etmesi gerekmektedir. Fakülte Tümleşik Eğitim 

Komisyonlarına kariyer.thk.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.   

 

b. SGK İşlemleri ve Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmesi: Tümleşik eğitim kapsamında 

zorunlu işyeri uygulması yapan öğrencilerin sosyal güvenlik primini Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi öder. SGK işlemleri Personel Müdürlüğü tarafından yapılır.  

 

Sigortalama Süreci: İlgili Tümleşik Eğitim Komisyonu ve işyeri uygulaması yapılacak olan kuruluş 

tarafından imzalı “Zorunlu Tümleşik Eğitim Kabul Formu”nun (Ek-2) üç adet fotokopisi alınır. Bu 

formların aslı ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na teslim edilir.  

 

“İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi” işlemlerinin yapılması için; 

 2 (iki) adet onaylı “Zorunlu Tümleşik Eğitim Kabul Formu”(Ek-2) 
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 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf  

 2 (iki) adet nüfus cüzdanı fotokopisi 

Tümleşik Eğitim Ofisi’ne teslim edilir.  

 

İşyeri uygulamasına Haziran ayında başlayacak olan öğrencilerin, en geç Mayıs ayının ilk haftasına 

kadar; Temmuz veya Ağustos aylarında başlayacak olan öğrencilerin ise Haziran ayının ilk haftasına 

kadar evraklarını Tümleşik Eğitim Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Genel sağlık sigortası bulunan öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası Taahütnamesi”ni (EK-7/A); Genel 

sağlık sigortası bulunmayan öğrenciler ise “Genel Sağlık Sigortası Taahütnamesi”ni (EK-7/B) 

doldurup “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi” belgeleri ile birlikte Tümleşik Eğitim Ofisi’ne teslim 

edeceklerdir.   

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Sigortalama Süreci: Yabancı uyruklu öğrencilerin sigortalama 

süreçlerine başlamadan “İkamet Tezkere Numarası” veya “Geçici TC Kimlik Numarası” alması 

gerekmektedir. Daha sonrasında belirtilen sigortalama süreci işlemlerini takip ederler. Bu süreçte TC 

Kimlik numarası yerine “İkamet Tezkere Numarası” veya “Geçici TC Kimlik Numarası”nı yazmaları 

gerekmektedir.  

 

c. Zorunlu Tümleşik Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu: İşyeri uygulaması yapacağı yer 

uygun görülüp onaylanan öğrenciye, uygulama döneminin sonunda işyeri tarafından 

doldurulması gereken “Zorunlu Tümleşik Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu” (EK-3) 

verilir. İşyeri uygulamasının tamamlanmasını takiben yetkili kişilerce doldurulan bu form, 

işyerinin kaşesini taşıyan kapalı bir zarf içinde öğrenci tarafından ilgili Tümleşik Eğitim 

Komisyonu’na teslim edilir veya işyeri uygulaması yapılan kuruluş tarafından “Türk Hava 

Kurumu Üniversitesi, Türkkuşu Kampüsü, 06790 Etimesgut, Ankara”  adresine posta ile 

gönderilir.   

 

d. Zorunlu Tümleşik Eğitim İşyeri Değerlendirme Formu: İşyeri uygulamasını tamamlayan 

her öğrenci “Zorunlu Tümleşik Eğitim İşyeri Değerlendirme Formu”nu (EK-4) doldurur ve 

“Tümleşik Eğitim Raporu” ile birlikte ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na teslim eder.  

 

e. Tümleşik Eğitim Raporunun Hazırlanması: Tümleşik Eğitim Raporu, 5. Bölümde belirtilen 

içerikte olmalıdır ve Fakülteler tarafından belirlenen yazın planına ve yazım kurallarına uygun 

olarak Türkçe/İngilizce hazırlanmalıdır. Talep edilmesi halinde raporun Türkçe özeti işyerine 

teslim edilmelidir.  

 

f. Tümleşik Eğitim Raporunun Teslimi: Hazırlanan Tümleşik Eğitim Raporu en geç, güz 

yarıyıl kayıtlarını takip eden 14 (ondört) gün içinde ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na 

teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci 

bu tümleşik eğitimden başarısız sayılır. 

 

g. Tümleşik Eğitim Raporunun Değerlendirilmesi: Tümleşik eğitim evrakı, ilgili Tümleşik 

Eğitim Komisyonu’nda görevlendirilen öğretim elemanları tarafından tümleşik eğitimin 

bitişini takip eden akademik yarıyıl içinde değerlendirilir. Bu değerlendirme kapsamında 

gerekli görüldüğünde sözlü sınav da yapılabilir. Bu kapsamda komisyon, gerek duyması 

halinde öğrenciye uygulama yaptırabilir ve/veya raporun yeniden yazılmasını talep edilebilir. 

Yapılan çalışmanın yetersiz görülmesi hâlinde öğrencinin işyeri uygulamasını tekrar etmesi 

istenebilir. 

 

Sekizinci yarıyılını bitirdiği halde tümleşik eğitimden başarısız olmuş veya zorunlu tümleşik eğitim 

süresini (40 işgünü) tamamlamayan öğrenciler, diğer derslere devam zorunlulukları da göz önüne 

alınarak, ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonunun onayının da alınmasıyla dokuzuncu ve daha üst 

yarıyıllarda da işyeri uygulaması yapabilirler. Öğrenci normal öğrenim süresi olan yedi yıl içerisinde 

tümleşik eğitimini tamamlamalıdır. 
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Dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce yapmış oldukları işyeri uygulamalası transfer edilemez. Bu 

öğrenciler tümleşik eğitimlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tümleşik Eğitim Yönergesi’ne ve bu 

kılavuza uygun şekilde yeniden yaparlar. 

 

Çift anadal yapan öğrenciler sadece anadalları ile ilgili tümleşik eğitim uygulamasından 

sorumludurlar; ikinci anadal için tümleşik eğitime katılma mecburiyeti yoktur. 

 

4. CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR  
 

Tümleşik Eğitim Raporunda aşağıda belirtilen soruların tamamı detaylı olarak yanıtlanmalıdır.  

Raporun sadece bu sorularla sınırlandırılma zorunluluğu bulunmamaktadır, gerek duyuluyorsa bu 

soruların dışında da bilgiler verilebilir. 

 

SORU 1 - İşyeri uygulaması yaptığınız kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgileri veriniz. (En fazla 2 sayfa): 

 Kuruluşun adı ve adresi 

 Faaliyet alanı 

 Kuruluşun gelişimini tanıtan kısa tarihçesi 

 Varsa bağlı bulunduğu üst kuruluş ve mevcut tesisleri 

 Kuruluşta çalışan eleman sayısı ve niteliklerine göre sınıflandırılması (işçi, teknisyen, 

mühendis, idari personel v.b.) 

 Üretici kuruluşlar için: İmal edilen mallar, üretim kapasitesi, temel hammaddeleri, malzeme 

tedarik yöntemleri, yıllık üretim miktarları ve hedef pazarları. 

 Hizmet kuruluşları için: Sunulan hizmetler, hizmet kapasitesi, temel girdileri ve hedef 

pazarları. 

 

SORU 2 - Kuruluşun örgüt şemasını çizerek; üretim/hizmet ve genel işletmecilik fonksiyonlarının 

hangi kısımlar tarafından yerine getirildiğini, birimler arası ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirtiniz. 

Kuruluşun iktisadi bir mal/hizmet üretmek ve/veya pazarlamak şeklinde tanımlanan amaçlarını yerine 

getirebilmesi için gerçekleştirmek zorunda olduğu faaliyetlere işletmecilik fonksiyonları denir ve şu 

başlıklar altında toplanır: 

 Yönetim 

 Üretim 

 Pazarlama 

 Finans ve Muhasebe 

 Personel / İnsan Kaynakları  

 Araştırma-Geliştirme 

 Halkla İlişkiler 

  

Yönetim, işletmenin kuruluş amacına ulaşmak için insanların faaliyetlerini planlama, örgütleme, 

koordine etme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinden oluşan bir süreçtir. Planlama; neyin, ne zaman, 

nasıl ve kimlerle yapılacağının belirlenmesi ve kararlaştırılması, Örgütleme; planlama aşamasında 

saptanan amaçlara ve bunlara ulaşmak üzere belirlenen yollara uygun bir örgüt kurulması, Yöneltme; 

örgütsel iletişim, iş görenlerin motivasyon düzeyi ve yöneticilerin liderlik vasıflarını kullanarak örgüt 

işlerliğinin etkinleştirilmesi, Koordinasyon; iş görenlerin çabalarının birleştirilmesi, zaman 

bakımından ayarlanması, ortak amaca varabilmek için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmelerini ve iç 

içe geçip birbirlerini bütünlemelerinin sağlanması, Denetim; işletme faaliyetlerinde neyin, nasıl ve 

hangi ölçüde gerçekleştiğinin tespit edilmesi demektir.   

  

SORU 3 - İşyeri uygulaması dönemi içerisinde yabancı dillerinizi kullanma imkânı buldunuz mu? 

Hangi dilde? Evet/Hayır şeklinde cevaplandırınız ve hangi dilleri kullanma imkânı bulduğunuzu 

belirtiniz. 
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SORU 4 - İşyeri uygulaması yaptığınız kurumda; üretim ve hizmet sürecinde verimliliği 

arttırabileceğini düşündüğünüz görüş ve önerileri belirtiniz. 

 

SORU 5 - İşyeri uygulaması sırasında gerçekleştirdiğiniz görevleri listeleyiniz ve bu görevlerle ilgili 

olarak yaptıklarınızı açıklayınız. Varsa görsel dokümanları tümleşik eğitim raporunuza ekleyiniz. 

 

SORU 6 - Üniversitede almış olduğunuz teorik eğitimin işyerinde ne tür uygulamalarını gördünüz? 

Açıkça belirtiniz. Örnek veriniz. 

 

SORU 7 - İşyeri uygulamasının size ne kazandırdığını bir paragrafla anlatınız. 

 
 

5. TÜMLEŞİK EĞİTİM RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Tümleşik eğitim raporunun değerlendirilmesinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tümleşik Eğitim 

Yönergesi esas alınır. 

 

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları ilgili fakülte dekanlığı kanalıyla Öğrenci 

İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Değerlendirme sonunda en az 60 puan alan öğrenci tümleşik eğitimden 

başarılı sayılır. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından “Başarılı” (S-

Satisfactory) ya da “Başarısız” (U-Unsatisfactory) olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenir.  

 

Tümleşik eğitim notları, ilgili fakültenin kabulü halinde, bazı derslerin başarısının 

değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Diğer derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınan 

Tümleşik Eğitim notları 100 tam puan üzerinden verilir. 

 

Yapılan tümleşik eğitim çalışmasının Başarılı (S) sayılması öncelikle aşağıdaki şartlara bağlıdır. 

  

a) Kılavuzda belirtilen Tümleşik Eğitim Raporu Yazım Planı ve Yazım Kurallarına göre 

hazırlanmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz. İlgili Tümleşik Eğitim Komisyonu gerekli gördüğü 

kısımların tekrar yazılmasını isteyebilir. 

 

b) İşyeri uygulamasının bitimini takiben işyerindeki yetkili kişilerce doldurulan EK-3’de yer alan 

“Tümleşik Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu”, işyerinin kaşesini taşıyan kapalı bir zarf içinde 

öğrenci tarafından ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na teslim edilir veya işyeri uygulaması yapılan 

kurum tarafından “Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresine posta ile gönderilir. 

 

c) Söz konusu formun ulaştırılması öğrencinin sorumluluğunda olup Tümleşik Eğitim Raporu ile 

birlikte teslim edilmelidir. 

 

d) Hazırlanan Tümleşik Eğitim Raporu Hazırlanan Tümleşik Eğitim Raporu en geç, güz yarıyıl 

kayıtlarını takip eden 14 (ondört) gün içinde ilgili Tümleşik Eğitim Komisyonu’na teslim edilmelidir. 

Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci bu tümleşik eğitimden 

başarısız sayılır. 

  

Tümleşik eğitimleri “U-Başarısız” olarak değerlendirilen öğrenciler bu tümleşik eğitimi tekrarlamak 

zorundadırlar. Tümleşik eğitimleri tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri 

yapılmaz. 

 

6. DAYANAK VE YÜRÜRLÜK 
 

Bu kılavuz, 24.07.2011 tarih ve 28004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 42’inci maddesi ile Türk Hava 
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Kurumu Üniversitesi Tümleşik Eğitim Yönergesi’ne ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 

sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Gerekli görülen durumlarda gözden geçirilir ve 

güncellenir. En son ve geçerli sürüm o tarih itibarıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin internet 

sitesinde bulunan sürümdür. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  


