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➢Bu model, Meslek Yüksekokullarında 4 dönem

üzerinden verilen eğitim - öğretimin 3

döneminin örgün öğretim şeklinde, 1 döneminin

ise işletmelerde, tam zamanlı uygulamalı

eğitim olarak verilmesidir.

➢Fakültelerde ise 7 dönem örgün eğitim, 1

dönem işletmelerde tam zamanlı uygulamalı

eğitim olarak verilmektedir

İşletmede Mesleki Eğitim Modeli Nedir?



İşletmede Mesleki Eğitim Modeli

• İşletmede Mesleki Eğitim modelinin ana

hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu

nitelikteki elemanı günün teknolojileri ve

bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte

yetiştirmektir.

• YÖK Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü

Yetiştirilmesi Projesi



İşletmede Mesleki Eğitim Modeli Yasal 

Statü
• 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 

18…24 maddeleri

• 3308 Sayılı çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 

25. maddesi

• 17 Haziran 2021 tarih ve  31514 RG 

Yükseköğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve 

yönetmeliği

• 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu

• ISUBÜ İşletmede Mesleki Eğitim Usül Esasları

https://d.docs.live.net/669e5f4fca680088/Masaüstü/1.5.3308.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210617-2.htm
https://d.docs.live.net/669e5f4fca680088/Masaüstü/usül-esasv1908.docx


İşletmede Mesleki Eğitim Modeli
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin;
• Eğirdir MYO
• Isparta MYO
• Şarkikaraağaç Turizm MYO
• Teknik Bilimler MYO
• Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
• Yalvaç MYO
• Atabey MYO
• Senirkent MYO
• Gönen MYO
• Yalvaç TBMYO
• OSB MYO
birimlerinin, öğrenci almakta olduğu tüm programları (51 ayrı 
programda) müfredatlarını günümüz şartlarına uyarlayarak 2019-2020 
akademik yılından itibaren İşletmede Mesleki Eğitim modelini 
uygulamaktadır.



İşletmede Mesleki Eğitim Modelinin 

Amaçları

➢Öğrencilerin, öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve 

becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde güçlendirmelerini 

sağlamak,

➢Doğru karar verme becerilerini geliştirmek,

➢Nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları 

işyerlerindeki sorumluluk bilincini yükseltmek,

➢ İşçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim, iş güvenliği 

sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı 

faaliyetler ile işbaşında deneyim kazanmalarına olanak 

sağlamaktır.



İşletmede Mesleki Eğitim Modelinin

Paydaşları ve Protokol

➢İşletmede Mesleki Eğitim modeli kapsamında, 
➢ İdari yönetimler, 

➢Sivil toplum örgütleri, 

➢Kamu kurumları /özel sektör kuruluşlarıyla protokoller 
oluşturulmaktadır. 

➢Böylece hem öğrencilerimiz hem de bölüm öğretim 
elemanlarımız işletmelerle daha kolay ve etkin bir 
şekilde buluşup iletişim kurabilmektedir.

➢Gerçekleştirilen protokoller, işyeri eğitiminin daha 
sağlam tabanlı ve sistematik bir uygulamaya 
dönüşmesini ve sürekliliğini sağlamak konusunda büyük 
öneme sahiptir.



İşletmede Mesleki Eğitimin Uygulamasının Yaz

Stajından Farkı?

➢ Başarılı öğrencilerin işyerine gidebilmesi,

➢ Eleme yapılarak ve özellikler göz önüne alınarak 

öğrencilerin yönlendirilmesi,

➢ Toplam süre olarak daha uzun olması (15 + 6

hafta) işyerinin öğrenciyi daha iyi tanıması,

➢ Tanıma Sonucunda, işyerinin sorumluluk 

vermesi ve dönem bittikten sonra mezun 

durumundaki öğrenciye istihdam kapılarının 

daha rahat açılması bu uygulamayı stajdan

farklı  kılmaktadır.



İşletmede Mesleki Eğitim Modelinin 

Öğrenciye Faydaları
➢Teorik derslerde öğrendiklerini işyerinde pekiştirerek 

uygulama becerisi kazanacaktır.
➢Sorumluluk duygusu ve takım çalışmasına yatkınlığı 

artacak, özgüveninin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
➢Günün geçerli teknolojisini görerek ve uygulayarak 

yetişeceği için iş bulma imkânı kolaylaşacaktır.
➢İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve 

uyum süreci hızlanacaktır.
➢Kendini tanıyacak, yeteneklerinin farkına varacak ve iş 

disiplinin anlamını ve önemini kavrayacaktır.
➢İşyerinin uygun görmesi halinde öğrenci mezun olur 

olmaz aynı işyerinde çalışma imkânı bulabilecektir.
➢Tecrübe eksikliğini giderme fırsatı yakalayacak ve 

program süresince gelir elde etme imkânı bulacaktır.



Öğrenciye Yönelik Haklar

• İşyeri Eğitimi yapan öğrencilerimiz 3308 Sayılı Mesleki 

Eğitim Kanunu’na tabidir

• 5510 Sayılı Kanun kapsamında ‘’İşyeri Kazası ve Meslek 

Hastalığı Sigortası’’ primleri Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi tarafından ödenecek,

• Verilecek ücretler asgari ücretin net tutarının %30’ 

undan az olmayacak şeklinde planlanmalıdır.



İŞKUR İşyeri Eğitimi Programı ile 

birliktelik

➢Üniversitemiz, İŞKUR ile İşyeri Eğitimi ve İşbaşı 
Eğitimi Birlikteliği için gerekli protokolü 
imzalamıştır.

➢Program süresi boyunca katıldıkları her iş günü için 
81,51 TL cep harçlığı İSKUR tarafından verilecektir.

➢Program sürecinde içinde iş kazası ve meslek 
hastalığı ile genel sağlık sigortası prim giderleri 
İŞKUR tarafından karşılanacak,

➢İşletme tarafından İstihdam taahhüdü yerine 
getirilirse öğrenci mezun olur olmaz işbaşı 
yapabilecektir.



Sayılarla ISUBÜ’ de İşletmede Mesleki 

Eğitim Uygulaması:                                        

➢ İşletmede Mesleki Eğit. Geçen MYO Sayısı: 11

➢ İşletmede Mesleki Eğit.Geçen Program Sayısı: 51

➢ İşyerleri ile Yapılan Protokol Sayısı: 2400

➢ Toplam Giden Öğrenci sayısı: ~4500



İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİME 

GİDEBİLME ŞARTLARI

USUL-ESASLAR MADDE 5

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



(1) Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim 

Uygulaması yapmak üzere işletmelere 

gidebilmesi için;

Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GNO) 1.8 

veya üzeri olması ve gideceği dönem itibarı 

ile önceki dönemlerden devamsız veya 

almadığı dersi olmaması ön şarttır

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



(2) İşletmede Mesleki Eğitim yapılabilecek 

dönemler III. veya IV dönemler olup, 

gidilecek dönemin seçimi, başarı durumu (GNO) 

ve sonrasında öğrenci isteği göz önüne 

alınarak, aynı sınıftan gidecek öğrencilerin iki 

grup halinde (güz/bahar grupları) gönderilmesi 

komisyon kararı ile belirlenir. Turist Rehberliği, 

Turizm Otel İşletmeciliği ve Aşçılık programları 

öğrencileri, tek grup halinde de gönderilebilir

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



(3) Öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitim 

Uygulamasına gitmesi gereken dönemde 

gidememesi halinde ön şartı sağladığı ilk 

dönem gönderilir. 

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



(4) Öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitime 

gideceği dönem İşletmede Mesleki Eğitim 

dersi yanında devamını alıp başarısız 

olduğu dersleri ve uzaktan eğitim metodu 

ile YÖK zorunlu derslerini alır.

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA 

SÜRESİ, DÖNEM KONTENJANI, 

İŞLETMENİN BELİRLENMESİ VE SÜREÇLER

USUL-ESAS MADDE-10

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 

(1)İşletmedeki Mesleki Eğitim süresi güz/bahar 

ders dönemi süresincedir. Öğrenci, İşletmede 

Mesleki Eğitim yapacağı işletmenin çalışma 

koşul ve saatlerine uyacak ve eğitimini o dönem 

boyunca tam zamanlı olarak işletmede 

yapacaktır



(2) İşletmede Mesleki Eğitime gidebilme ön şartını sağlayan öğrencilerin 

dönem kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili esaslar şunlardır: 

a) 1. Sınıf bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesini 

takip eden en geç 5 (Beş) işgününden itibaren komisyon, 10 (On) 

işgünü boyunca İşletmede Mesleki Eğitime gitme ön şartını sağlayan 

öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi üzerinden gitmek istedikleri dönem 

için tercihlerini alır. (18.07.2022 – 29.07.2022)

NOT: Tercih her iki dönem içindir ve yılda bir defa yapılır. Bu 

tarihlerde tercih yapmayan öğrencilerin gideceği dönem 

komisyon önerisi ile bölüm kurulu tarafından belirlenir. 

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



b) Öğrencilerin işletmede mesleki eğitime gideceği 

dönemin belirlenmesinde, GNO’su yüksek olan 

öğrencilerin taleplerine öncelik verilir.

c) Komisyon tarafından, gerekli kontroller yapılarak 

(b) fıkrası ve tercih durumuna göre; 2.sınıf güz ve 

bahar dönemleri için (III. ve IV. Dönemler) -her bir 

dönemde yaklaşık eşit sayıda- öğrenci olmak üzere 

ön şartı sağlayan tüm öğrencilerin mesleki eğitime 

hangi dönem gideceği belirlenir ve en geç 10 (On) 

işgünü içerisinde okulun web sayfasında ilan edilir. 

(12.08.2022)

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



(3) İşletmede mesleki eğitimin yapılacağı işletmenin seçiminde dikkat edilmesi gerekli 

noktalar: 

a) İşletmenin Kurumsal bir yapıda olması öncelik sebebidir.

b) Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümü / programı kapsayıcı nitelikte olmalıdır. 

c) Öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitimini, Komisyon tarafından uygun görülen işletmelerde 

yapabilir. 

ç) Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitimini, yurtdışında da yapabilir, ancak bu durumda sigorta 

giderleri ISUBÜ tarafından karşılanmaz. 

d) Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitimini yapacağı yerleri belirlemede kendisi de sorumludur. 

Kendisinin bir işletme bulamadığı durumlarda ilan edilen süre içerisinde komisyona bilgi vererek 

kendisi için bir işletme bulunması konusunda yardım alabilir. Bu durumda öğrenci, İşletmede 

Mesleki Eğitimi için komisyonun belirlediği işletmeye gitmek zorundadır.

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



• (4) İşletmede Mesleki Eğitim başvurusunun gerçekleştirilmesi ve başlatılması ile ilgili 

esaslar şunlardır: 

a) Öğrenci başvuru yapabilmek için öncelikle, geçerli bir iş sağlığı ve güvenliği 

sertifikasına sahip olmalıdır. ISUBÜ dışından alınan sertifikalar komisyona ibraz edilir. 

b) Sözleşme yapılan işletmeler içerisinden öğrencinin seçimi sonrası, komisyon 

tarafından gerekli kontroller yapılır ve İşletmede Mesleki Eğitime gidebilmenin onayı 

verilir. 

c) Öğrenci, işletmede mesleki eğitime gideceği dönem belli olduktan sonra, aynı dönem 

ekle/sil haftası sonuna kadar, öğrenci bilgi sisteminden İşletmede Mesleki Eğitim 

Öğrenci- işyeri Sözleşmesini en az 2 (iki) nüsha alır ve bu sözleşmeyi kendisi, işletme 

imzalar ve öğrenci bilgi sistemine yükler. 

UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 



UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

İŞ YERİ DENETİMLERİ / ZİYARETLER



UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL ŞUBAT 2022

SEDAK (SEKTÖREL DANIŞMA 

KURULU)



İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMDE ORTAKLARIMIZ



Yeni Geçiş Yapacak Programlar

• Daha önceden geçişi tamamlanan programlar ile 
aynı programlar

▫ Var olan müfredatlardan faydalanır,

• Daha önceden geçişi tamamlanan programlar ile 
aynı olmayan programlar

▫ IV. Dönem işletmede mesleki eğitim dersleri 
olacak şekilde yeniden müfredat düzenlenir.



Teşekkürler…


