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İŞYERİNDE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ NEDİR?  

• İşyeri Eğitimi, nitelikli mühendis adayı 
yetiştirmek üzere, Kocaeli Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin 8. yarıyılda tam 
zamanlı olarak bir sanayi kuruluşunda eğitim 
aldıkları bir uygulamalı eğitim modelidir. 

 



İME İle İlgili Genel Esaslar 

• İşyerinde Mühendislik Eğitimi (İME) kapsamında, bölümün 15 AKTS’lik 
zorunlu derslerine ilave olarak 5 saat teorik (İşyeri Mühendislik Eğitimi), 
10 saat uygulama (İşyeri Mühendislik Uygulaması), olmak üzere 15 
AKTS’lik 2 ders açılır. 

 

• İME öğrencisi 8. Yarıyılda planda belirtilen derslere kayıt yaptırır. 

 

• İME dönemi 8. Yarıyılda haftada 4 gün olmak üzere akademik takvimde 
belirtilen ders başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi kapsar. İME 
döneminde başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran 
bir öğrenci takip eden diğer yarıyılda İME programı açılırsa katılabilir. 

 

• İME Öğrencileri işyeri eğitimlerini bölümle ilgili bir alanda faaliyet 
gösteren ve o alanda en az bir işyeri temsilcisi çalıştıran kamu/özel 
sektör işletmelerinde, teknoparklarda, AR-GE merkezleri ya da sanayi 
kuruluşlarında yaparlar. 

 



İME İle İlgili Genel Esaslar 

 

• Devam zorunluluğu iş günü üzerinden %90’dır. 

 

• İME’nin kesintisiz yapılması esastır. 

 

• İME öğrencilerinin İME işletmelerine yerleştirilmesi İME takviminde 
belirlenen süreler içinde gerçekleştirilir. 



İME’ye Başvuru ve Yerleştirme Esasları 

• Her yıl Aralık ayında bir sonraki döneme denk gelen İME 
takvimi ve İME dönemi kontenjanları Fakültenin ve 
Bölümün ilgili Web sayfasında ilan edilir. 

 

• İME öğrencisi, talep formu ile bölümüne başvurusunu 
yapar. 

 

• İME öğrencisi tercihi, öğrenci akademik başarı (8. 
Yarıyılda alttan dersi bulunmaması vb.) kriterleri dikkate 
alınarak İME işletmesine yerleştirme BİMETAK (Bölüm 
ölçeğinde İME takip ve kontrol kurulu) tarafından yapılır 
ve bölüm web sayfasında ilan edilir. 

 



İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar 

• İşyerinde, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir. 
 

• İME öğrencileri, işyerlerinin mevzuatlarına çalışma koşullarına, disiplin ve iş 
emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorunda olup sendikal etkinliklere 
katılamazlar. 
 

• İME öğrencileri, işletme temsilcisi tarafından hazırlanan programa uyar. 
 

• İME öğrencisi BİMETAK’a bilgi vermeden İME dönemine ara veremez, işyeri 
değiştiremez. 
 

• İME öğrencisinin İME dönemindeki %10’u aşan iş günü mazeretsiz ya da 
izinsiz devamsızlık durumu BİMETAK’a bildirilir ve o kişiye ait İME programı 
iptal edilir. Hastalık durumunda mutlaka sağlık raporu alınmalıdır. 
 

• İşletmeye ait gizlilik gerektiren hususlarla ilgili bilgiler İME Öğrencisi 
tarafından hiçbir ortamda paylaşılmaz. 
 



İME Değerlendirilmesi 

• İME danışmanları firmayı dönem içerisinde en az iki kere ziyaret ederler. İME 
öğrencisi, İME dönemi içinde ve sonunda İME danışmanını bilgilendirir ve 
rapor sunar. 

 

• İşletme temsilcisi tarafından her bir İME öğrencisi için doldurulan ve işletme 
yetkilisi tarafından onaylanan değerlendirme formu BİMETAK üzerinden İME 
danışmanına ulaştırılır. 

 

• İME raporu, İME öğrencisi değerlendirme formu ve İME danışmanı 
tarafından yapılan dönem içi değerlendirmeler dikkate alınarak İME 
danışmanı tarafından Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi verilir. İME kapsamında 
açılan her iki ders için de aynı değerlendirme notu girilir. 

 

• En az CC notu alan İME Öğrencisi başarılı sayılır ve transkriptine de “İME 
programına katılmıştır” ibaresi yazılır. Her öğrenci yalnızca bir kez İME 
programından yararlanabilir. 

 



İME Değerlendirilmesi 

 

• Değerlendirme sonuçları, en geç İME döneminin tamamlandığı yarıyılın 
bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı son tarihe kadar Öğrenci Bilgi 
Sistemine girilir. 

 

• Başarısız olarak değerlendirilen İME öğrencisine tek ders hakkı tanınmaz. 

 

• Başarısız olma durumunda AKTS koşulunu tamamlayacak şekilde sorumlu 
olduğu yarıyılın seçimlik derslerini alır. 



BİMETAK (Bölüm Ölçeğinde İME Takip 

ve Kontrol Kurulu)-2018 yılı için 

• Prof. Dr. Sevil VELİ 

• Prof.Dr. Aykan KARADEMİR 

• Prof.Dr. Hakan PEKEY 

• Prof.Dr. Beyhan PEKEY 

• Doç.Dr. Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK 

• Dr.Öğr.Üyesi Demet ARSLANBAŞ 
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İŞYERİ EĞİTİMİ AKIŞ DİYAGRAMI 



İŞYERİ EĞİTİMİ AKIŞ DİYAGRAMI 
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İŞYERİ EĞİTİMİ RAPORU 



İŞYERİ EĞİTİMİ RAPORU 


