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2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı İçin İşletmede Mesleki Eğitim  

(İME) Hakkında Duyuru 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle YÖK ile birlikte Kocaeli Üniversitesi de 

bir takım önlemler almıştır. Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu olarak bizler de 

öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için bu kapsamda bir dizi önlem alarak 

uygulamaya koyduk.   

Önümüzdeki 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak, YÖK tarafından yüz yüze eğitim 

planlanmakta olup,  uzaktan alınabilecek ders limiti %40 oranına kadar  (48 AKTS) artırılmış ve 2020-

2021 Güz döneminde yoğun olarak kullandırılması önerilmiştir.  

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın yönetiminde, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Kurulu, MEB ve YÖK’ün aldığı 

kararlar doğrultusunda uygulamaların nasıl devam edeceğini takip etmekle birlikte, mevcut durum 

itibariyle önümüzdeki güz ve bahar yarıyılları için sizlerin de plan yapabilmesi adına, aldığımız bazı 

kararlar aşağıda sunulmaktadır;  

 

1- Mevcut durumda, uzaktan eğitim ile alınabilecek dersler konusunda; YÖK’ün, uzaktan alınabilecek 

dersler için %40 oranında (48 AKTS) sayısal sınırlaması bulunmaktadır. Bu sayısal sınırlama 

kapsamında 2020-2021 Güz dönemindeki teorik derslerin azami ölçüde uzaktan eğitimle verilmesi 

ve Okulda bulunan öğrenci yoğunluğunun azaltılması konusunda çabalarımız sürmektedir.  Bu 

durum ile ilgili de süreçlerin belirlenmesi durumunda duyurular yapılacaktır. 

 

2-  Önümüzdeki dönem için İşletmede Mesleki Eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle 

danışmanlarına işyerlerini bildirerek danışman onayı almalıdır.  Danışmanlarınızın firmayı uygun 

bulma zorunluluğu yoktur.  Danışmanınızın uygun bulması halinde, Okulumuzun web sayfasındaki 

sözleşme örneğini 3 nüsha olarak, ilgili firmaya götürüp, kaşe ile beraber imzalatıp, kendi imzanızı 

da atarak, kurumumuza elden veya posta yolu ile teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşme 

imzalanırken, Firmanın iletişim kurulacak olan yetkilisine ait erişim bilgilerini almayı unutmayınız. 

Bu aşamadan sonra derslerin başladığı gün itibari ile İş kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası 

okulumuz tarafından yapılacaktır.  

 

3- Pandemi sebebiyle 2020 – 2021 dönemi ile kısıtlı olmak koşulu ile daha önce Kocaeli il 

sınırlarında olmasına izin verdiğimiz İME uygulamasını, önümüzdeki güz ve bahar yarıyıllarında 

öğrencilerimizin kendi ikamet ettikleri şehirlerde de yapmasına izin verilecektir.  Bilindiği üzere 

İME öğrencilerimiz haftanın ardışık 3 günü işyerinde çalışmakta 2 gününde ise zorunlu dersleri için 

Okulumuza gelmektedir. Eğitimin güz dönemi içinde veya bahar döneminde, yüz yüze (sınıfta canlı 

ders) olarak devam etmesi halinde öğrencilerimizin haftanın ardışık 2 günü (Ptesi –Salı ya da 

Perş.–Cuma) Okula gelme zorunluluğuna tabi olacaklarının farkında olmaları ve bu konuda ilgili 

İşletmeye bilgi vermeleri gerekir.  

 

4- Kendi şehirlerinde İME için kabul edilip, devam şartını sağlayamayacak olan öğrencilerimiz, Ders 

ekleme – silme haftasında da İME dersi yerine 4 adet seçimlik ders alarak Okuldaki eğitimlerine 

devam edebilirler.  

 



5- Geçtiğimiz yıllarda, 1. sınıf öğrencilerimizin, bir sonraki yıla ait İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) 

Uygulaması seçimlerini, bahar döneminde firmalarla beraber yapılmaktaydı.  Bu yıl için bu işlem 

sadece Ford Otosan A.Ş. ile on-line başvuru ile gerçekleştirilmiştir. Ancak pandemi durumunun 

devam etmesi nedeniyle, İME uygulamasının kısmi olarak askıya alınması talebi Ford Otosan 

tarafından kurumumuza iletilmiştir. Şu aşamada okulumuzun kurulmasında büyük katkısı olan 

Ford Otosan A.Ş. ile İME sürecinin bir süre için dondurulması öngörüsü ile hareket etmek 

durumundayız.  Ancak bu durumu, Ekim ayına kadar hassasiyetle takip ederek ve İME Uygulaması 

yapılabilmesi için azami gayret gösterilecektir. 

 

6- Sözleşmede de göreceğiniz üzere İşyerleri İME öğrencilerine Brüt asgari ücretin %30’undan az 

olmamak üzere ücret ödemek zorundadır.  Bu durumu işyerlerinize hatırlatmayı unutmayınız.  

Okulumuzun bu konuda bir sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır.  

 

Değerli öğrencilerimiz,  takdir edersiniz ki ülkelerin yakın geleceği öngöremediği bir süreçteyiz.  Bu 

gün itibari ile öngörü ve yetkilerimiz ile alabildiğimiz kararları sizlerle paylaştık.  Bizim dışımızda 

olumlu ya da olumsuz gelişmeler olması durumunda sizleri tekrar bilgilendireceğiz.  Sağlıkla kalın. 

FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ 


