
UYGULAMALI BAKIM EĞİTİM İŞLEYİŞİ 

  

Sadece 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı Güz yarıyılında geçerli olmak üzere Uygulamalı 
Bakım Eğitimi(UBE-Zorunlu Staj) süreci işleyişi aşağıda açıklanmıştır.  

1) 2 grup UBE yapısı mevcuttur. 

• Grup I. Havacılık Bakım Kuruluşları’nda veya havacılık alanı dışındaki teknik, 
mühendislik, bakım ve üretim firmalarında UBE (kendi isteği ile) 

• Grup II. Uzaktan Eğitim ile UBE 

2) Bakım Deneyimi I dersi; 

• Grup I için firmalarda yaptıkları eğitim(zorunlu staj) sayılacaktır. 

• Grup II için havacılık ve uçak ile ilgili çeşitli özel ve ileri konular hakkında ders, seminer 
vb. etkinlikler uzaktan eğitim ile yapılacak. Sektörden havacılık alanında tecrübeli 
çalışan veya çalışmış olan kişilerden destek alınacaktır. Canlı ders etkinlikleri katılım 
zorunlu olup, ders etkinlikleri sonunda ölçme/değerlendirme faaliyetleri yapılacaktır.  

• Grup I ve Grup II için değerlendirme ölçütleri, UBE komisyonu tarafından ayrıca 
belirlenecektir.  

 

Değerlendirme ölçütleri; 

Grup I: İşyerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve uygulamalara ilişkin ayrıntılı bir raporun 
değerlendirmesi (yarıyıliçi faaliyetleri %70) ve yarıyıl içi faaliyetlerine yönelik dönem sonu sözlü 
sınavı (%30). 

Grup II: Haftalık seminerlerle ilgili kısa sınavlar ve ödev faaliyeti (yarıyıliçi faaliyetleri %70) ile 
yarıyıl içi faaliyetlerine yönelik dönem sonu sözlü sınavı (%30). 

 

3) Ders Devam 

Tüm gruplar için, öğrencilerimizin dönemindeki dersleri ve alttan aldıkları dersleri için 
devam durumu ayrıcalığı bulunmamaktadır. Devam durumu için Kocaeli Üniversitesi 
Lisans Önlisans Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Senato kararları geçerlidir. 

4) UBE süresi; 

Grup 1 için güz dönemi ders başlangıcından itibaren en az 20 iş günü olarak yapılacaktır. 
İsteyenler tüm dönem boyunca da firmada eğitim yapabilir. 

5) UBE firma onay işlemi (Grup I için) 

Grup I için, UBE firma kabulünde aşağıdaki link doldurulması gerekmektedir.  

https://forms.gle/VPfoHDWq8Q9gscjU8 

Formun gönderiminden itibaren en fazla 2 iş günü içerisinde firma ile ilgili olumlu ya da 
olumsuz onay e postası öğrenciye iletilecektir. Onay e postası olmadan UBE işlemi 
yapılamamaktadır. 

 

6) Sigorta işlemleri 



Sigorta işlemlerinin başlayabilmesi için firmaya kabul edildiğinizi gösterir UBE Kabul 
formunun uygulamalı bakım eğitimine (zorunlu staj) başlangıç tarihinden en geç 10 gün 
önce aşağıdaki iletişim adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sigorta 
işleminiz yapılamamaktadır. Sigorta işlemleri Fakülte tarafından eğitim tarih aralığı için 
yapılacaktır.  

  

İletişim adresleri: 

Havacılık Elektrik ve Elektroniği  Bölümü   hee@kocaeli.edu.tr 

Uçak Gövde ve Motor Bakımı   Bölümü     ugm@kocaeli.edu.tr



UYGULAMALI BAKIM EĞİTİMİ KABUL ve ONAY BELGESİ 

 
….../…../2020 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA 

 

Aşağıda bilgileri belirtilen öğrencinizin, işyerimizde / kurumumuzda 2020-2021 Eğitim Öğretim 

Yılı Güz yarı yılında Uygulamalı Bakım Eğitimi (Zorunlu Staj) yapması uygun görülmektedir. 

 Bilgilerinize arz ederim. 

 

Öğrencinin; 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Bölümü:  

 

Uygulamalı Bakım Eğitimi Yapılacak Kuruluş Bilgileri (Kuruluş Tarafından Doldurulacaktır) 

Kuruluş 
Bilgileri  

İsim Ve Ünvanı  

Adres  

Telefon – Faks  

Onaylayan 
Kişi Bilgileri 

Birimi  

Adı - Soyadı  

İmza Ve Kaşesi 
 

Süre 
Başlangıç Tarihi*  

Bitiş Tarihi  

* Uygulamalı Bakım Eğitimi’ne, bu evrağın Fakülte’ye ulaşma tarihinden itibaren en erken 10 gün sonra 
başlanabilir. 
 

Uygulamalı Bakım Eğitimi Onay Yetkilisi (Üniversitemiz tarafından doldurulacaktır) 

Ünvanı  

Adı - Soyadı  

İmza Ve Kaşesi  
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