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T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 

 
 

Sayı : E-41059313-304.04-2200103896 29.09.2022 

Konu : İşletmede Mesleki Eğitim Hk.  

 

 

İLGİLİ MAKAMA 

 

 

17/06/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretimde Uygulamalı 

Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin 3 üncü Maddesinin 1 inci fıkrasında “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” tanımlamıştır. 

Yükseköğretim kurumları öğrencilerin aldıkları teorik mesleki eğitim bilgilerini işletmelerde 

pratik uygulamayla pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu tür eğitimle öğrencilerin mesleki olarak pratik 

bilgi ve becerilerini iyileştirmek, iş hayatına uyumlarını sağlayarak uygulamalı eğitimi boyunca ve sürekli 

olarak iş yaşamına katılarak deneyim ve tecrübe sahibi olmaları sağlanacaktır. Dolayısıyla işletmelerde 

yapılacak bu pratik çalışma sonunda öğrencilerimiz nitelikli bir meslek elemanı özelliğini elde 

edebileceklerdir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 

öğrencilerin iş ve meslek hastalıklarına karşı sigorta işlemleri Kastamonu Üniversitesi tarafından 

yapılacaktır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiyelerine uygun olarak Fakültemizde 2022 – 2023 

Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle (13 Şubat 2023 – 28 Mayıs 2023) “İşletmede Mesleki 

Eğitim Uygulaması” gerçekleştirilecektir. İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması; Fakültemizde 

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik – Elektronik 

Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarında okuyan öğrencilerin 

uygulama becerilerini güçlendirmek için, 1 yarıyılını zorunlu olarak endüstri sektöründe 

tamamladığı bir uygulamadır. İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması akademik takvime uygun 

olarak 8. Yarıyılda, 15 hafta süresince, Pazartesi ile Cuma günleri arasındaki haftalık 5 tam işgünü 

boyunca ve günlük 8 saat olmak üzere tam zamanlı uygulanır. Söz konusu uygulama Kamu 

açısından, Üniversite – Sanayi İşbirliğini geliştirecek, öğrencilerimiz açısından mezuniyet sonrası 

istihdam oranlarını arttıracak, işyerleri açısından ise istedikleri kalifiye personeli test ederek, 

şirketlerine adapte ederek istihdam etme olanağı sağlayacaktır.  

Yükseköğretim kurumlarının fen ve mühendislik bilimlerinde, lisans düzeyinde eğitim gören 

öğrencilerin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma 

altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında yapacakları zorunlu uygulamalı 

eğitimleri süresince öğrencilere ödenecek ücretler; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanununun 53 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının B bendinin h alt bendi kapsamında ve 04/01/2022 

tarih ve 5063 sayılı cumhurbaşkanı Kararının Ekine istinaden, 2025-2026 Eğitim- Öğretim Yılı 

sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan uygulamalı eğitim ücreti olarak karşılanacaktır. 

Öğrencilerin zorunlu uygulamalı eğitim süresince yapılması gereken sigorta primleri ise, 5/6/1986 

tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine 

göre Bakanlık ve Üniversitelerin bütçelerinden karşılanacaktır. Bu kapsamda İşletmede Mesleki 

Eğitim uygulaması; uygulamanın gerçekleşeceği işletmelere herhangi bir maddi yük, külfet 

getirmemektedir.  



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 

Belge Doğrulama Kodu: FFTCEFH Belge Takip Adresi: www.kastamonu.edu.tr/belgedogrulama 

 
Adres: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Kuzeykent Kampüsü 

Merkez / Kastamonu 

Bilgi için : Nevin İpçi 

Memur 

 

Telefon No: (0 366) 2802901 Faks No: (0 366) 2802900 

e-Posta: mmf@kastamonu.edu.tr İnternet Adresi: https://mmf.kastamonu.edu.tr/ Telefon No:  

Kep Adresi: kastamonuuniversitesi@hs01.kep.tr   

  
2/2 

Yukarıda belirttiğimiz durumu bilgilerinize sunar, İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması 

kapsamında yukarıda isimleri verilen Bölümlerdeki öğrencilerimizin söz konusu uygulamayı 

kurumunuzda ve/veya kurumunuza bağlı işletmelerde gerçekleştirebilmesi için vereceğiniz katkı 

ve destek için şimdiden teşekkür eder, gereğini saygılarımla arz / rica ederim. 
 

 

 

   

  Prof. Dr. İzzet ŞENER 

Dekan 

 

 

 

 

 

 

 

 


