MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İSTİHDAM VE KARİYER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BİRİMİ
Değerli öğrencilerimiz,
Lütfen herhangi bir soru veya sorununuzu aktarmadan önce aşağıdaki bilgilendirmeleri
okuyunuz. Eğer soru veya sorununuz bilgilendirmelerin dışında kalan bir durum ise;
ika.ime@cbu.edu.tr üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz.
Firma Kaydı, Öğrenci Talep İşlemleri
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde İşletmede Mesleki Eğitim yapacak
öğrencilerin;
 Kendi imkanlarıyla buldukları iş yerleri tarafından, firma kaydı (sistemde yok ise) ve
bireysel öğrenci talebi işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Sistem üzerinde öğrenci talebi
bulunmayan öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim yapamazlar.
Firma kaydı ve bireysel öğrenci talebi işlemleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/Content/HomePage/Files/Bilgilendirme_ve_Sistem_Kullanim
_Katalogu.pdf


Bahar dönemi talep süreçleri 14 Kasım 2022-10 Şubat 2023 tarihleri arasındadır. Diğer
tüm süreçler için "Uygulama Takvimi"ni inceleyebilirsiniz. Belirtilen tarih aralıklarında
işlemlerini yaptırmayan öğrencilerimiz bahar döneminde İşletmede Mesleki Eğitim
alamazlar.

Uygulama Takvimi: https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/Content/HomePage/Files/Takvim.jpeg


İş yeri tarafından bireysel öğrenci talebi yöntemi ile talep oluşturulmasını takiben, iş
yerinizin “Talep Belirleme” ekranında “Onay Bekliyor” olarak görünecek, bölüm
koordinatörünüzün onaylaması ile onaylandı (koordinatörünüzce onaylanacaktır)
şekline dönüşecek olup, sigorta işlemlerinizin tamamlanmasından sonra eğitim almaya
başlayacağınız zaman “Yerleştirilen Öğrenciler” ekranı altında görünmeye
başlayacaksınız. İşletmeniz talep işlemi esnasında “Öğrenci Bulunamadı” uyarısı
alırsa lütfen durumunuzu öğrenci işlerinize bildiriniz.



Öğrenci kabul formu: İşletmede Mesleki Eğitim yapacak bütün öğrencilerin, iş yeri
yetkilisinin imza ve kaşesi olacak şekilde, 17 Şubat 2023 tarihine kadar bölüm
koordinatörlerine 2 nüsha halinde iletmeleri gerekiyor (teslim şekli bölüm koordinatörü
ile görüşülebilir). Öğrenci Kabul Formunu süresinde bölüm koordinatörüne iletmeyen
öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim yapamazlar. Öğrenci kabul formunun bir nüshasını
bölüm koordinatörünün imzalamasının ardından, öğrenci işe başladığında firmasına
iletir.



Sözleşme: Sadece Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden İşletmede Mesleki Eğitim
yapacak olanlar iş yeri yetkilisinin imzası olacak şekilde, öğrenci kabul formu ile

birlikte sözleşmeyi de, bölüm koordinatörlerine iletmeleri gerekiyor. Fakülte
öğrencilerinin sözleşme doldurması gerekmiyor.
Öğrenci kabul formu ve sözleşme: ime.cbu.edu.tr-belge ve formlar dan,
Bölüm koordinatörlerinin e-posta adreslerine ime.cbu.edu.tr-iletişim den ulaşabilirsiniz.


İşletmede Mesleki Eğitim zorunlu bir ders olduğu için, ders kaydı işlemlerini (varsa
harç ödemelerini), Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarih aralığında
yapmanız gerekmektedir.



Otomatik yerleştirme, işletmelerin sistem üzerinden oluşturmuş oldukları
(işletmelerin her bölüm için talep oluşturmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır)
taleplere tercihte bulunan öğrencilerimiz, GANO ve tercihlerine göre (işletmenin bölüm
için talep oluşturması, talep sayısı ve GANO gibi kısıtlardan dolayı tercihte bulunan her
öğrencimizin yerleştirilmesi gibi bir durum söz konuş değildir) yerleştirildikleri bir
süreçtir. Uygulama Takviminde yazan tarihte öğrenciler kendi ubs’leri üzerinden giriş
yaparak, eğer varsa, kendi bölümlerinden talepte bulunan firmaları tercih edebilirler.
Firmalar öğrenci talebinde bulunmaya da bilir.

Otomatik yerleştirme tercih döneminin bazı handikapları bulunmaktadır: Öğrenciler
otomatik yerleşme tercih döneminde firma tercihi yaparken, firmanın hangi ilde faaliyet
gösterdiğine bakmadan ya da tercih ettikleri firmayı araştırmadan tercihte bulundukları için,
firmaya yerleşme işleminden sonra firmada çalışamamaktadırlar. Bu da daha sonraki dönemde
firmanın öğrenci kabul etmeme sorununa neden olabilmektedir.
Bazen de firmalar meslek alanından tercihte bulunduktan sonra, başka öğrencilerle
anlaşarak kontenjanlarını doldurdukları için, otomatik yerleştirme ile yerleşen öğrenci
firma ile öğrenci kabul formunu ya da öğrenci sözleşmesini imzalatmak için
görüştüğünde, firmadan ret cevabı alabilmektedirler.


Sigorta, dersi alma gibi süreçlerinizle okul/fakülte öğrenci işleriniz ilgilenmektedir.
Lütfen bu kapsamdaki soru ve sorunlarınız için ilgili birimlerle iletişime geçiniz. Bu
birimlerdeki ilgili kişilerin iletişim bilgilerine "ime.cbu.edu.tr-iletişim-sorumlu
koordinatörler” adımlarını takip ederek ulaştığınız listedeki “büro görevlisi” başlığı
altından ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Koordinatörler ve Birim İşletmede Mesleki Eğitim Takip Komisyonu Büro
Görevlileri: https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/Content/HomePage/Files/iletisim.pdf
Dersi Alma
 Ders seçim haftasında ders kaydınızı yapmadan önce belirtilen tarihler arasında talep
işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür. Sadece sistem üzerinden kendinizi talep
ettirmenizin yeterli olmadığı gibi sadece ders kaydınızı da yaptırmanız yeterli değildir.

Bir başka deyişle, İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında eğitim almaya hak
kazanabilmek için hem işletmeniz tarafından sistem üzerinden talep edilmeniz hem de
ders kaydı haftasında İşletmede Mesleki Eğitim dersini almış olmanız gerekmektedir.
Bu adımlardan birisinin eksik olması halinde bahar döneminde işletmelerde eğitim
almanız mümkün olmayacaktır.


Dersi alma durumunuz/alabilmenizle ilgili soru ve sorunlarınız için öğrenci işlerinizle
iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İşletmede Mesleki Eğitim Hakkında Bilgilendirmeler


İşletmede Mesleki Eğitim hakkında genel bilgilendirme, sistem kullanımı ve süreçlerle
ilgili
bilgilendirmeler
için: https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/HomePage/InformationAndSystemUsageCatalo
g

Belge ve Formlar


Öğrenci Kabul Formu, İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi ve Yönerge
için: https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/HomePage/Documents

Soru ve Sorularınız için


Eğitim
öncesindeki
soru
ve
sorunlarınız
için "İletişim>
Sorumlu
Koordinatörler" adımlarını takip ederek
sizden sorumlu olan "Bölüm
Koordinatörü/Koordinatörlerinizle" iletişime geçebilirsiniz. İşletmelerde eğitim
almaya başladığınız süreç içerisindeki soru ve sorunlarınız için UBS üzerinden size
atanacak
(öğrenci
işleriniz
gerçekleştirecektir)
olan "İzleyici
Öğretim
Elemanınızla" iletişime geçebilirsiniz.

Sorumlu Koordinatörler:
https://ime.cbu.edu.tr/ISS/Application/Content/HomePage/Files/iletisim.pdf

****Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji
Fakültesi öğrencileri için YÖK tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici
74 üncü maddesine göre eğitim sonunda ödenen ücret ile ilgili süre 01.01.2023 tarihinde
sona ereceği için, bahar döneminde ilgili fakülte öğrencilerinin ücret konusu net değildir.
Bu konuda YÖK tarafından bilgilendirilme yapıldığında ime.cbu.edu.tr adresinden
duyurulacaktır.
Saygılarımızla

