
UME DERSİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1. UME süresince her hafta haftalık rapor sunmanız gerekmektedir. Bu haftalık rapor her güne 

ilişkin faaliyetleri, yapılan işleri belirtecek ve yeterli görsel içerecek şekilde hazırlanarak 

oluşturulmalıdır. O haftaya ilişkin raporlar o haftanın pazar günü 23.59’a kadar DBS sistemine 

yüklenmelidir. Sonrasında sistem kapanacak ve geç gönderim kesinlikle kabul edilmeyerek o 

haftanın raporundan alacağınız not “0” olarak işlenecektir. 

2. Dönem sonunda UME dosyası sunmanız gerekmektedir. UME dosyasının haftalık raporlarınızın 

şekilsel olarak devamlılık oluşturan düzenli tam bir rapor olacak şekilde hazırlanması 

beklenmektedir. UME dosyasını son hafta raporunuzla aynı gün (29-Mayıs 2022 23.59) sisteme 

yüklemeniz gerekmektedir. UME dosyasında 1 haftaya kadar geç gönderim kabul edilecektir. 

Ancak geç gönderimde UME dosyasının değerlendirmesinde her geç kalınan gün için 10 puan 

ceza puanı düşülecektir. Bu yüzden UME dosyası dönem içerisinde hazır tutulmalı ve 

hazırlanılması için dönem sonu beklenilmemelidir. 

3. UME’de izin/rapor kullanma durumu: 

a. UME’den sadece geçerli mazeretlerle yalnızca 15 iş günü izin alabilirsiniz. Hastalık 

süreçleri bu sürenin içerisindedir. Mazeretsiz iş yerine gitmeme gibi bir seçeneğiniz 

bulunmamaktadır. 15 iş gününü aşan izin/rapor durumunda UME’den başarısız olarak 

“Z” notu alırsınız. 

b. İzin aldığınız dönemi içine alan haftalık raporu, izinli olduğunuz günler için 

doldurmadan sunarsınız. Haftalık raporunuzla birlikte muhakkak o haftanın raporuna 

iş yerinden onaylı mazeretli izin belgenizi de eklemeniz gerekmektedir. Ayrıca dönem 

sonunda bütün İzin belgelerinizi UME raporuyla birlikte yüklemeniz gerekmektedir. 

4. UME sonunda final haftasında belirlenen takvime göre sunum yapmanız gerekmektedir. 

Sunumun nasıl değerlendirileceği ve içeriğinde neler olması ile ilgili olarak değerlendirme 

rubriğine bakarak fikir edinebilirsiniz. Bu sunumla iş yerini, sizin yer aldığınız görevleri/projeleri 

yeterli görsel ve etkili bir anlatım kullanarak değerlendiren komisyona aktarmanız 

beklenmektedir. Ayrıca sunum esnasında sorulacak sorulara da cevap verebilme düzeyiniz 

ölçüleceğinden, hazır bir şekilde sunuma gelmelisiniz. Sunum için de size ayrı bir süre 

tanınmayacağından sunum hazırlanması için son haftanın beklenmemesi önem arz etmektedir. 

Sunum dosyanızı (powerpoint, prezi vb.) da UME dosyası ile birlikte 29 Mayıs 23.59’a kadar 

sisteme yüklemeniz gerekmektedir ( UME sunum dosyasında 1 haftaya kadar geç gönderim 

kabul edilecektir. Ancak her geç kalınan gün için 3 puan sunum notunuzdan düşülecektir). 

5. UME devam çizelgesini işyeri sorumlu eğitmenine UME başlangıcında teslim ederek, her gün 

imzalamalısınız. Dönem sonunda bu form işyeri sorumlu eğitmeninden teslim alınacaktır. 

6. UME süresince herhangi bir sorun yaşamanız durumunda sorumlu öğretim üyesiyle vakit 

kaybetmeden iletişime geçmelisiniz. 


