…::: SUNUMUN İÇERİĞİ :::…
• İşletmelerde Meslek Eğitimi İle İlgili Genel Hükümler
•İşletmelerde Meslek Eğitimi Dosyasının Doldurulması
•İşletmelerde Meslek Eğitimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1.Bölüm
İşletmelerde Meslek Eğitimi(İME) ile İlgili

Genel Hükümler

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
(07 Eylül 2013 tarih 28758 sayılı Resmi Gazete)
SEKİZİNCİ KISIM

Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
• BİRİNCİ BÖLÜM
• Eğitim Uygulaması

•İşletmelerde mesleki eğitim
•MADDE 121- (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek

alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin on ikinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. Sektörün
özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek
alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır.
•(2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alanın/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim
birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri de mesleki eğitim için gönderilebilir.
•(3) Bakanlıkla kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollere veya işbirliği proje anlaşmalarına göre
eğitim yapan okul ve alanlardaki/dallardaki öğrencilerin, işletmelerde gerçekleştirilecek uygulamalı mesleki eğitimleri, bu
protokol veya proje anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere göre yürütülür.(Örneğin
okulumuzdaki motorlu teknolojisi alanı fiat grubu gibi)
.

(4)Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait temrin, iş, proje, deney veya
hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.
(5)Öğrencilerin mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmeleri esastır. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların
bir kısmının işletmelerde yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletmeyle okul
müdürlüğünün anlaşmasıyla ders yılı içinde başka işletmelerde veya okulda telafi eğitimi programına göre
tamamlanır.
(6)Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde yapılamaması
durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan uygulamaların okulda
tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programı düzenlenir. Bu program süresince
alınacak puanlar da ikinci dönem puanının belirlenmesinde dikkatealınır.

Beceri sınavı
MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri
eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri
sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav,
dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda
uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi
sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de
iş dosyasına takdir edilir.

İşletmelerde Meslek eğitimi ( İME) BAŞARILI SAYILMA
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve
ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav
puanının 70 olması gerekir. (Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma MADDE 56-)
DİKKAT! Öğrenci İME de başarılı olabilmek için İşletmeden ve İME dosyasından aldığı puanları yüksek olsa
bile beceri sınavından en az 50 puan almak zorunda.
Örnek:
İşletmelerden aldığı 1. dönem Puanı : 85
İşletmelerden aldığı 2. dönem Puanı : 65
İki Dönem Puanı Ortalaması : (85 + 65) / 2 = 75
İME Dosyası Puanı : 90; (%20 si = 18)
Beceri Sınav Puanı : 70 ;(%80 i = 56)
Beceri Sınavı Puanı : 18 + 56 = 74
İşletmelerde Meslek Eğitimi Dersinin Yıl Sonu Puanı = (75+74) / 2 =74,5

Teorik eğitim
• MADDE 122- (1) Meslek derslerinin teorik eğitimi, okulda veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılabilir.
……….
(TEORİK EĞİTİM OKULUMUZDA YAPILMAKTADIR)

Teorik eğitim için izin
•MADDE 123- (1) İşletmeler; öğrencilere teorik eğitim için okul müdürlüğünce düzenlenecek programa göre haftada

iki gün ücretli izin vermekle yükümlüdürler………
• ………
• !!!(BUNA GÖRE İŞLETME OKULA MAZERETSİZ GELİNMEYEN GÜNLERİN ÜCRETİNİ KESME HAKKINA SAHİPTİR)

İş dosyası tutma
•MADDE 124- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş,

proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir iş
dosyası tutturulur.
• (2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici
veya eğitici personelle koordinatör öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır.
• (3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve
projeler, beceri sınavı komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.
• (4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.

.

Mesleki ve teknik eğitimde süreklilik
MADDE 134- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar,
ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün
ise okulda veya eğitim biriminde t eorik eğitim yapılması esastır. Ancak
okulda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle 10 ve 11 inci
sınıflarda uygulamalı eğitimin işyerlerinde yapılması hâlinde programın
özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.

İşletmede mesleki eğitimde sözleşme
MADDE 143- (1) İşletme belirleme komisyonlarının raporları
doğrultusunda, ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders
yılının ikinci haftası sonuna kadar okul müdürlüğüyle
işletme yetkilileri arasında her öğrenci için ayrı olmak üzere
Bakanlıkça belirlenen örneğine uygun işletmelerde mesleki
eğitim sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede reşit ise öğrencinin
reşit değil ise velisinin imzası da bulunur.

2.Bölüm

İşletmelerde Meslek Eğitimi(İME)

Başvuru İşlemleri
1. ADIM:İME başvuru/kabul kağıdı ve zorunluluk mektubu doldurulur,onaylatılır.
Kabul kağıdı işletme yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra Alan şefi ve ilgili md. Yrd. tarafından uygun
bulunması durumunda sözleşme yapılması aşamasınageçilir.

2. ADIM:İME sözleşmesi imzalanır.

T.C. NUMARASI
OKUNAKLI VE
DOĞRU OLMALI !!!.

1- Sözleşme
Yiğit ASLAN
11111111111
Ahmet
Müge

eksiksiz doldurulur.

6641

İzmit

Y
Elektrik
ve
Elektronik
Teknolojisi
i/Gıda

04.01.1994

28

Malatya

*************0422
6414141
Enver ASLAN

Yeşilyurt

Enver ASLAN (Baba)

2.Osb
mevkii
11
0005

***************
*************
0422 6414141
5XX 1234567
0262 8414141
*******@ymail.com

Teknolojisi

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ
SÖZLEŞME (Ön Sayfa)

•Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme

ile okul arasında öğrencinin
İşletmelerde Mesleki Eğitim yapacağını
gösteren sözleşmedir.
•Sözleşme 3 nüsha olarak hazırlanır.

Gerekli yerleri işlem sırasına göre
doldurulur, mühürlenir / kaşeletilir
imzalatılır.
Bir kopyası okulda bir kopyası işletmede
bir kopyası da öğrencide kalır.

0141

5

öwÖzel Malatya 2.;OSB MTAL
Bilişim Tek.Eğt. Mrk.

28

5

Bilişim Mah. Web Sk. No:41 İzmit / KOCAELİ
02XX 1234567
02XX 1234567
bilgi@bilisim.net
Bilişim,Ağ, Web, Veri

Ahmet HASAN

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ
SÖZLEŞME (Arka Sayfa)
•Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme ile

okul arasında öğrencinin İşletmelerde Mesleki
Eğitim yapacağını gösteren sözleşmedir.
•Sözleşme 3 nüsha olarak gerekli yerleri

işlem sırasına göre doldurulup mühürlenip /
kaşeletilip imzalanacaktır.
Bir kopyası okulda bir kopyası işletmede bir
kopyası da öğrencide kalır.
SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE
OKUYUNUZ ! ! !
2- Veli imzalar.

Bilişim Tek.Eğt. Mrk.

Enver ASLAN

İbrahim DEMİRCAN

Ahmet HASAN

4-Okul

3- İşletme
14

5

14

5

onaylar.

14

5

onaylar.

3.Bölüm

İşletmelerde Meslek Eğitimi(İME)
Dosyasının Doldurulması

Özel Malatya 2.OSB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
öz
ÖN YÜZ
•Bu bölümde Adı ve Soyadı, Sınıf ve No,
Meslek Dalı ve Koordinatör Öğretmen
bilgilerini doldurmamız gerekmektedir.

YİĞİT ASLAN
E12Y 6641
AĞ İŞLETMENLİĞİ
KAMİL AYDIN

20.

20

YİĞİT ASLAN
Özel Malatya 2.OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi-Pano Monitörlüğü
Gıda Teknolojisi-;Gıda Kalite Kontrol

ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM MERKEZİ

•Bu belgedeki bilgiler öğrenci iş
dosyasını hazırlayan öğrencinin çalıştığı
işletmenin, işletmede ondan sorumlu olan
usta eğiticinin ve koordinatör öğretmenin
bilgilerinin yer aldığı kapak sayfasıdır.

Bilişim Mah. Web Sk. No: 41 İzmit / KOCAELİ
AHMET HASAN

KAMİL AYDIN

Yiğit ASLAN
Malatya

*************

ÖĞRENCİ TANITMA KARTI
•Bu belgedeki bilgiler İşletmelerde Mesleki
Eğitimi yapan öğrenci ile ilgili bilgilerin yer
aldığı sayfadır.

E12Y

Yeşilyurt

6641

Hatipköy

ENVER

11

MÜGE

0005

İzmit 04.01.1994

0141

A Rh(+)

6541

Şirintepe Mh. Yalı
Sk. No:41

İzmit
Malatya
İ09 456789

Enver ASLAN

14.11.2014

enver@ymail.com

0262 6414141

28.09.2015
Bilişim Tek.Eğt. Mrk.
Bilişim Mah. Web Sk.
No:41 İzmit / KOCAELİ
02XX 1234567

28 09 2015

İbrahim ADIGÜZEL

İş Yaprakları:
Sistem
Kurulumu

•İşletmelerde Meslek Eğitimi dosyasının bu bölümü

Meslek liselerinin her bölümünde Sene başında
verilecek yıllık plan doğrultusunda doldurulacaktır.
Yapılan işin niteliğine ve süresine göre defterden
sayfa kullanılacaktır. Defterdeki sayfaların yetersiz
olması durumunda boş sayfalardan fotokopi
çekilerek doldurulabilir. Dosya ile birlikte teslim
edilir.
•Planda verilmiş olan konular işletmelerde belli tarih

ve saatler de uygulanacak ve usta öğreticinin
kontrolünde yapılacaktır.
•Burada meslek lisesinin her alanı farklı

değerlendirme kriterleri kullanabilirler. Burada
alınmış notlar öğrencinin ders notu olarak
(işletmede beceri eğitimi dersi) karneye geçecektir.
•Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve koordinatör

öğretmen tarafından imzalanıp onaylanacaktır aksi
halde bu sayfaların hiçbir hükmü olmayacaktır.
•Değerlendirme kriterlerinin toplamı 100 puan

1

Kurulum işlemi
1. ADIM
kurulum işlemini başlatmadan önce kişisel dosyaları yedekleriz
İşlemi yapmak için gerekli malzemeler CD , DVD yada harici HDD. dir.
Dosyalarımızı CD veya DVD ye yazma işlemi cd yazdırma programını açarız. Örneğin
(nero,clone CD ) açılarak yedekleme yapılır
2. ADIM
Bilgisayarı yeniden başlatırız. Başlama sırasında del tuşuna basarak bios’a giriliriz.
“bios adveced bios features” menüsünden” first boot device” seçip ilk açılışı cd
yaparız ve f10 tuşuna basarak yaptığımız işlemi kaydedip çıkarız.
3. ADIM
Önümüze gelen sözleşmeyi f8 basarak kabul edilir
4. ADIM
Bilgisayar yeniden başlatır ve bilgisayar açılırken bize bilgisayarı cd den başlatmak
için her hangi bir tuşa basınız mesajı gelir ve bir tuşa basarak cd den başlatılır
Bir sure bekledikten sonra önümüze Windows xp’ nin klasik ekranı gelir ve burda cd
deki winwovs dosyalarını kopyalıyor kopyalama işlemi bittikten sonra önümüze sabit
diskle ilgili bölümleri gösteren bir ekran geliyor ve burada işletim sistemi kuracağımız
yeri klavye tuşlarıyla o alanı biçimlendirmek için seçilir ve seçilen alanı biçimlendirme
işlemi yapmak için için “d” basılır işlemi onaylamak için “enter” basılır silmek içinde “L”
basılır ve alan silinir yeni bir alan oluşturmak için “c” tuşuna basılır yeni alan
oluşturulur alan oluştuktan sonra “enter “ tuşuna basıldıktan sonra karşımıza gelen
ekranda eğer işlemin hızlı gerçekleşmesi için ntfs çabuk seçilir ve enter ‘a basılır
Loading bant ilerleme cubuğu önümüze gelir ve dolana kadar beklenir
Dolduktan sonra bilgisayar otmatik resetlenir .Resetleme esnasında sakın bir tuşa
basmayın önyükleme yaptık
Sıra kurulumda o işlemi bilgisayar otamatik yapıyor bir zaman sonra önümüze bölge ve
dil ayarlarını yapılması için ekran geliyor. Bu işlemide yaptıktan sonra next basarak
devam ederiz
Kurulum kişileştirme işlemi gelir önümüze onlarda doldurulur sonra bizden şifre ister
şifreyi girdikten sonra bilgisayar adı ve yönetici şifresi koyulur ve sona tıklayarak
kurulum işlemi sona erer.

üzerinden olacaktır.

- İşlem Basamakları
- İş disiplini
- Zaman
-TOPLAM

(40 Puan)
(40 Puan)
(10 Puan)
(10 Puan)
(100 Puan)

3

1

Zaman

04 01 2016
14:00

İş Disiplini

04 01 2016
09:00

Doğruluk

kriterleri şunlardır.
- Doğruluk

İşlem
Basamakları

•Örneğin bu İş yaprağındaki değerlendirme
40 40 10 10
47

YİĞİT ASLAN

35 40 5 10

AHMET HASAN

90

Doksan

KAMİL AYDIN

Not: Değerlendirme Bölümündeki kriterler Alanlara göre değişebilir.

•Dönem sonunda veya
koordinatör öğretmenin her
talebinde okula getirilecektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

E12Y

EĞİTİM MERKEZİ

6641

GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ
TAKİP FORMU
•Bu bölümdeki bilgiler iş
yapraklarındaki notlar ve tarihler
göz önünde bulundurularak
doldurulacaktır.

YİĞİT ASLAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016

İşletim Sistemi Kurulumu
İşletim Sistemi Kurulumu
İşletim Sistemi Kurulumu

04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016

04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016

85
75
90

İşletme yetkilisi tarafından
doldurulur.

Dönem Not Fişi:
•İşletmelerde Meslek Eğitimi
dosyasının bu bölümünde iş
yapraklarından (temrin) alınan
puanlar ve bunların ortalamaları
gösterilmiş olan alanlara rakam ve
yazı ile yazılacaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM MERKEZİ

6641 YİĞİT ASLAN

BİL. TEK. / AĞ

Varsa
Koordinatör
Öğretmen
tarafından bilgi@bilisim.net
02XX 1234567 doldurulur.

E12Y 90 90 90 95 90 85 - - - - - -

90

Koordinatör
Öğretmen
tarafından
doldurulur.

90

Doksan

•Yazılmış olan bu puanlar işletmede
görevli olan kişiler (Usta
Eğitici/Öğretici ve İşletme Yetkilisi
tarafından imzalanacaktır.

•Daha önceden duyurulan tarihte bu
belge okul idaresine (Koordinatör Md.
Yrd.) kapalı zarf içerisinde
getirilecektir.
•Bu evrakların uygunluğu okul idaresi
tarafından onaylanarak öğrencinin
İşletmede Meslek Eğitimi dersi puanı
olarak kayıt edilecektir.
•Bu işlemler iki dönem için ayrı ayrı
yapılacaktır.

Ahmet HASAN

•
•

15 01 2016

İşletme tarafından en az 6 Adet Puan girilmelidir.
Temrin ve İş Hizmet hanelerinde her kutucuğa 1 puan girilmelidir.
Proje ve Deney yoksa hanelerine puan girilmesine gerek yoktur.

Aylık Devam ve Devamsızlık Bildirimi :

• Bu belge öğrencinin işletmede devamsızlık yapıp yapmadığını göstermek amacı ile
düzenlenmiştir.
•Belge işletmede öğrenciden sorumlu olan usta eğitici/öğretici tarafından doldurulacak
kaşelenecek ve imzalanacaktır.
• Kapalı bir zarf içerisinde her ay bitiminde okula getirilecektir.

•Buradaki bilgilere bakılarak öğrencinin devamsızlık günleri belirlenecektir. Sorumlu Müdür
yardımcısı ilgili ayın işletme devamsızlığını (takip eden ayın ortalarına doğru) e-okula
işleyerek okul devamsızlığına ekler.
•İşletmeye gitmediğiniz her gün için bir gün, işletmeye giderken geç kaldığınızda veya her
hangi bir nedenle izinsiz olarak mesai saatleri dışında işyerini terk ettiğinizde yarım gün
özürsüz devamsızlık yapmış sayılırsınız. Bu devamsızlıklarınız aynı hafta koordinatör
öğretmeniniz tarafından okula bildirilir ve kayıtlara özürsüz devamsızlık olarak işlenir.
•Örnekte, öğrencinin geldiği günler (+) ile gösterilmiştir. Devamsız olduğu günler ise izinli (İ),
hasta (H), Resmi Tatil (T), Devamsızlık (D) harfleri ile gösterilmiştir. Bu kodlar sayfanın
altında bulunmaktadır.
•Örnekte, üç gün işaretlenmiş diğer günler ise boş bırakılmıştır. Bunun nedeni sayfanın üst
tarafında olan ve ayın günlerini ifade eden rakamlarda öğrencinin işletmede, diğer günlerde
ise okulda yada hafta sonu tatillinde olmasıdır.
•Birden fazla öğrencinin aynı işletmede olması durumunda sol tarafta bulunan isim
bölümüne numarası ve alanı ile birlikte eklenecektir.

4.Bölüm

İşletmelerde Meslek Eğitimi ile ilgili
sıkça sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular
• İşletmelerde Meslek Eğitimi zorunlu mu?
• İşletmelerde Meslek Eğitiminde bize yardımcı olacak
kişiler var mı?
•
•
•
•

Hafta sonları ve resmi tatilde çalışacak mıyız?
Sigortamız olacak mı?
Haftada kaç gün ve hangi saatler arası çalışacağız?
İşletmelerde Meslek Eğitiminde para alacak mıyız,
alırsak ne kadar alacağız?
• İşletmelerde Meslek Eğitimi imkanı branşımıza göre
olacak mı?
• İşletmelerde Meslek Eğitimi yaptıktan sonra orada
kalabiliyor muyuz?

İşletmelerde Meslek Eğitimi zorunlu mudur?
Tüm meslek liselerinde eğitim alan öğrencilerin İŞETMELERDE
MESLEK EĞİTİMİ DERSİ haftada 24 saatlik zorunlu (yıldızlı) bir
derstir. İşletmelerde Meslek Eğitimi 12. sınıfta 3 iş günü olacak
şekilde düzenlenir.
(Teknik ve Anadolu Teknik lisesi öğrencileri 40 iş günü yaz stajı yapmak
zorundadır.)

İşletmelerde Meslek Eğitiminde bize yardımcı
olacak kişiler var mı?
İşletmelerde Meslek Eğitiminde öğrencilere başta alan
öğretmenlerinden seçilen koordinatör öğretmen, bunun dışında
işletmede bulunan usta eğitici/öğretici öğrenciye İşletmelerde Meslek
Eğitimi yaptığı süre boyunca yardımcı olacaklardır.

Hafta sonları ve resmi tatilde çalışacak mıyız?

Meslek Eğitimi gören öğrenciler işletmelerde Hafta sonu, yarı yıl ve
resmi tatiller de çalıştırılamazlar.
Ancak; merkezi ve yerel idarenin vermiş olduğu idari tatillerde (kar
tatili vb.) işyeri şartlarına uymak zorundadırlar.

Sigortamız olacak mı?
3308 sayılı kanuna göre öğrenciler okul tarafından
meslek
hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigortalanacaktır. Sigorta primleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenecektir. Fakat yapılacak bu
sigorta Genel Sağlık Sigortası(GSS) değildir, öğrenci genel sağlık
hizmetlerinden faydalanamaz.18 yaşını doldurmuş öğrenci, velisinin
üzerinden genel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için okuldan
öğrenci belgesi alarak SGK ya öğrenciliğini ibraz etmeli.

Haftada kaç gün ve hangi saatler arası çalışacağız?
Çalışma günleri haftada üç iş günü ve resmi çalışma saatleri olan
08:30 – 17:30’dur.

İşletmelerde Meslek Eğitiminde para alacak mıyız ,
alırsak ne kadar alacağız?
MADDE 6- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören örgün eğitim öğrencilerine, mesleki
eğitimin devam ettiği sürece yaşına uygun yürürlükteki asgari ücretin net tutarının
- Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan,
-Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde
%15’inden az olmamak üzere ücret
ödenir.
- İME ne özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencilerin, bu
günlerde ücreti kesilir. (madde 10/1)

İşletmelerde Meslek Eğitimi yeri branşımıza göre
olacak mı?
Öğrencilerin okulda almış oldukları teorik ve pratik eğitimleri pekiştirebilmek için mutlaka kendi alan ve dallarına uygun işletmelerde
yapmaları gerekmektedir.

İşletmelerde Meslek Eğitimi yaptıktan sonra
orada kalabiliyor muyuz?
Bu tamamen işletme ile öğrenci arasında bulunan bir
durumdur. Eğer öğrenci İşletmelerde Meslek Eğitimi
dönemi boyunca işletmede gerekli performansı sağlarsa
işletmeler bu genç personeli istihdam etmekte herhangi
bir sakınca görmezler.

Not: Bu dokümanda kullanılan İmza, Kaşe,
İsim vb. bilgiler gerçek değildir.

