
2022-2023 İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) Süreci 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında geçerli olmak kaydı ile İşyerinde Mesleki Eğitim sürecinin 
işleyişine ait öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilecekleri seçenekler İME Komisyonu tarafından 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

1- Öğrencilerimiz İşyerinde Mesleki Eğitimlerini; HEE ve UGM Bölümlerinin Mekanik ve Elektrik atölyelerinde dönem
boyunca devam ettireceklerdir*. 

2- Öğrencilerimiz Havacılık Bakım Kuruluşlarında bireysel başvuruları ile İşyerinde Mesleki Eğitimlerini
gerçekleştirebiliri er O•

* İME sürecini ilk maddeye uygun şekilde gerçekleştirecek öğrenciler 2022-2023 yılının tamamında HEE ve UGM
bölümlerinin mekanik ve elektrik atölyelerinde belirlenen eğitimlere katılmalı ve bu eğitimleri başarı ile 

sonuçlandırmalıdır. Eğitimlerin içeriği ve zamanı daha sonra ilan edilecektir. 

0 Havacılık Bakım kuruluşunda İşyerinde Mesleki eğitimlerini gerçekleştirecek öğrenciler dönem boyunca eğitimlerine 
devam edebileceklerdir. 

0 İME sürecinde öğrencilerimizin İş Güvenliği Sigortası Üniversitemiz tarafından sağlanacaktır. 

0 İME sürecine dahil olacak öğrencilerin, eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri için izlemeleri 
gereken adımlar İME akış şemasında detaylı bir şekilde gösterilmiştir. İME sürecinde gerekli başvuru, kabul formu veya 

akış şeması için öğrenciler bölüm ve fakülte web sayfalarındaki duyurular ve İME kısımlarını takip etmelidirler. 



İLK BAŞVURU 

Öğrenci İME sürecini 
gerçekleştireceği şirket için 

bölümünden onay almak amacıyla 
ilk olarak online başvuru formunu 

doldurur. Online başvuru formu 
fakülte ve bölüm web sayfalarında 

ilan edilecektir. 

.. 

Bölümünden onay formunun alındığına dair 
mail alan öğrenci gerekli belgeleri dekanlık 

SİGORTA İŞLEMLERİ 
İÇİN BELGE TESLİMİ 

personeline mail yoluyla iletir. 
Gerekli Belgeler: 

• İkametgah Belgesi (E-devlet olabilir),
• Nufüs Cüzdanı fotokopisi (ön ve arka 

şeklinde)
• İşe giriş bilgi formu/beyanı (sarı renkli 

kutular doldurulacaktır!)
(İmzasız kabul edilmeyecektir)

Bu formlar dekanlık personeline iletilecektir. 

Belgeleri teslim eden öğrencinin sigortası yapılır. 
Sigorta giriş işlemleri zaman aldığından, öğrenci 
sigorta belgelerini en geç staja başlayacağı 
tarihten 10 gün öncesine kadar dekanlık 
personeline teslim etmesi gerekmektedir. Akış 
diyagramında bulunan diğer tüm adımlardaki 
zaman gecikmelerini de göz önüne alarak öğrenci 
işlemlerini başlatması gerekmektedir. Aksi 
durumda gecikmelerden doğacak 
olumsuzluklardan öğrenci sorumludur. 

BÖLÜM İLK ONAYI 

Online formu doldurduktan sonra 
öğrenci en geç 3 iş günü içerisinde iş 
yerinin uygun olup olmadığına dair 

maili bölümünden almalıdır. Almaması 
durumunda bölüm yetkilisi ile irtibata 

geçmelidir. 
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KOCAELİ ÜNİ. 
HAV. VE UZ. BİL. 
FAK. HEE-UGM 

BÖL. 
İVME SÜRECİ 
AKIŞ ŞEMASI 

Bölümünden iş yerinin uygun olduğuna dair 
maili alan öğrenci, İME Kabul ve Onay 

belgesini, eğitimi gerçekleştireceği şirketteki 
yetkiliye imzalatarak bölümüne mail yoluyla 
iletir. Sonrasında en geç 3 iş günü içerisinde 
bölümünden onay formunun alındığına dair 

maili alır. Öğrenci cevap almaması 
durumunda bölüm yetkilisi ile irtibata 

geçmelidir. 

İME ONAY FORMU 
TESLİMİ VE BÖLÜM 

ONAYI 

Havacılık Elektrik Elektroniği Bölüm Mail Adresi: hee@kocaeli.edu.tr 
Uçak Gövde Motor Bakımı Bölüm Mail Adresi: ugm@kocaeli.edu.tr 
HEE Bölüm Yetkilisi : tayfun.yilmaz@kocaeli.edu.tr 
UGM Bölüm Yetkilisi: mmusab.gavgali@kocaeli.edu.tr 
Dekanlık Personeli Mail Adresi : serdar.degirmenci@kocaeli.edu.tr 
Dekanlık Personeli Tel. No.: O 262 351 33 12 - 702 


