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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 

İşletmede Mesleki Eğitim Dersi Uygulama Takvimi 

 

YAPILACAK İŞLEMLER 

Form-2 İşyeri tanıtım formunun doldurulması 

(Bu form bulduğunuz işletme tarafından doldurulup kaşe ve imzalandıktan sonra sırasıyla 

danışmanınıza ve İME komisyon başkanına imzalatılmalıdır. İmzası tamamlanan form 

Form 3 ve Form 4 ile birlikte Fakültemiz İME koordinasyon birimine teslim edilmelidir.)  

Eğer danışmanınız ve komisyon başkanı ile yaptığınız ön görüşme neticesinde bulmuş 

olduğunuz işletme sözlü olarak onay almış ise Form 2,   Form-3 ve Form-4 ile birlikte de 

firmaya imzalatılabilir.  

Form 3_İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi ve Form 4_İşletmede Mesleki Eğitim Kabul 

Formlarının sırasıyla  

 Bilgisayar ortamında doldurulması,  

 Öğrenci tarafından imzalanması,  

 İlgili işletmeye kaşeletilip imzalatılması,  

 Bölüm İME koordinatörüne imzalatılması (Bu işlem esnasında Form 2’nin 

komisyon başkanına gösterilmesi zorunludur) 

  Dekanlık imzası için Fakülte İME koordinasyon birimine teslim edilmesi.  

 İmza süreci tamamlanan Form-3 ve Form 4’ün (2 adet- öğrenci ve firma için) 3 iş 

günü içerisinde İME koordinasyon biriminden teslim alınması.  

 Öğrenciler bu formları İME uygulamasına gittiklerinde 1’er âdetini firmaya teslim 

etmek zorundadırlar.  

(Bu fomlar (Form 3 ve Form 4) 3’er adet hazırlatılmalıdır (Fakülte, öğrenci ve firma için 

ayrı ayrı olacak şekilde)).  

Bazı firmalar form sayısını fazla bulabilmektedirler. Bu durumda imzaları tamamlanan 

formların asılları fakültede kalmak şartıyla fotokopileri ilgili firmalara öğrenciler tarafından 

ulaştırılabilir. Yasal sorumluluk öğrenci ve firmalara aittir. 

Form 5_İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Ücreti Ödeme Hükümleri formunun çıktısı 

alınarak sözleşmelerin imzalatılma sürecinde veya öncesinde bilgilendirme amaçlı ilgili 

firmaya verilmesi gerekmektedir. İstenildiği takdirde bu form mail yoluyla da öğrenci 

tarafından ilgili firmaya ulaştırılabilir. 

İş sağlığı ve Güvenliği Temel eğitim sertifikasının İME koordinasyon birimine teslim 

edilmesi 

(28-29 Mayıs 2022 tarihinde Fakültemiz tarafından uzaktan eğitim yoluyla verilen bu 

eğitimi alan öğrencilerimiz sertifikalarının fotokopilerini asıllarını göstermek kaydıyla İME 

koordinasyon birimine teslim edebilirler.) 

Yukarıda belirtilen sürecin 23 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması 

gerekmektedir. 

Bu süreden sonra getirilen belgeler kabul edilmeyecektir. 



İş sağlığı ve Güvenliği Temel eğitiminin verilmesi (İSG sertifikasına sahip olmayan 

öğrencilerimiz için)  

(17-18 Aralık 2022 ve 24-25 Aralık 2022) 

 

23 Aralık 2022 tarihine kadar işletme bulamayan öğrencilerin Bölüm İME 

koordinatörüne işletme bulamadıklarına dair müracaatta bulunması gerekmektedir  

(Hangi ilde ikamet ettiğiniz veya hangi ilde İME uygulaması yapmak istediğinizi belirtiniz) 

Bölüm İME koordinatörünün işletme bulamayan öğrencilere işyeri bulma süreci.  

(23 Aralık 2022- 13 Ocak 2023) 

 

İşletme bulamayan öğrenciler için Bölüm İME koordinatörleri çeşitli firmalar ile 

yazışmalar yürüttükten sonra işletmeler kesinlik kazanacaktır. Öğrencilerimizin ikamet 

ettikleri il veya talep ettikleri illerde işletmeler bulunamayabilir. 

İşletmeleri bulunan öğrencilerimiz 20 Ocak 2023 tarihine kadar yukarıda belirtilen 

süreçlere (Form-2, Form 3, Form -4 ve Form 5 için uyulması gereken süreç) aynen 

uygulamak zorundadırlar 

Kesin listelerin Açıklanması (27 Ocak 2023) 

Genel Sağlık sigortası işlemlerinin yapılması (30 Ocak -10 Şubat 2023) 

İşletmede Mesleki Eğitim İş akış şemasına uyulması 

 


