İŞYERİ EĞİTİMİ VE İŞYERİ
EĞİTİMİ SİGORTASI
İŞLEMLERİ

İşyeri Eğitimi Evrakları Nereden Alınır?
• İşyeri eğitimi alacak öğrencilerin Yüksekokulumuz web sitesi Öğrenci sekmesinin içinde yer alan
aşağıdaki linkten İşyeri Eğitimi için gerekli evrakları indirmeleri gerekmektedir.
https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id=8427&title=isyeri-egitim-islemleri

İşyeri Eğitimi Dönemleri ve Şartlar
İşyeri eğitimi dersini sadece ikinci sınıf öğrencileri alabilirler.
Şartları:
• Birinci sınıf ortalaması (GANO 1.80’nin) üzerinde olması gerekmektedir, (GANO 1.80’nin)
altında kalan öğrenciler işyeri eğitimi dersini alamazlar.
• İşyeri eğitimi dersi en fazla 12 AKTS, 4 seçmeli derse karşılık gelmektedir.
• İşyeri eğitimi almak isteyen öğrenciler (Zorunlu değil isteğe bağlıdır.) Güz ve Bahar yarıyılı
belirlenen ders seçim dönemlerinde bölüm/program hocalarıyla görüşerek işyeri eğitimi yapmak
istediklerini hocalarına belirtmeli ve işletmenin uygun olup olmadığını teyit ettirmelidirler .
• İşyeri eğitimi dersi onaylanan öğrencinin 4 seçmeli dersi öğrenci işleri tarafından kaldırılarak
yerine işyeri eğitimi dersi seçilir. (Ders seçim döneminde 4 seçmeli ders prosedür gereği
seçilmelidir.)
• Her dönem için (Güz ve Bahar) başvuru süreci tekrarlanmalıdır.
• Diğer uygulamalı derslerde olduğu gibi işyeri eğitimine %80 devam zorunluluğu vardır.

İşyeri Eğitimine Başlamadan Önce Yapılacaklar:
İşyeri Eğitimi yapacağı yeri öğrenci kendisi bulur, fakat bölüm hocasının onayı olmadan işyeri eğitimine
başlayamaz
1. Başvuru evrakları eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce mutlaka teslim edilmiş olmalıdır.
2. İşyeri eğitimi ilgili tüm formlarda ilgili alanlar doldurulur.
3. İşyeri eğitimi ders sayıldığından akademik takvim ders başlangıç tarihinden derslerin sona erme tarihine
kadar devam eder.
4. İşyeri eğitimi başvuru formu 2 nüsha doldurularak fotoğraf yapıştırılır,
• Öğrenci bu iki nüsha formu İşyerine imzalatır (FR 1.2.3_09) .
• Başvuru Formuna İşyeri eğitimine başlangıç ve bitiş tarihleri muhakkak yazılır. Bu formun komisyon
onayı kısmı Bölüm hocası tarafından imzalanır.
• Öğrenci imzasını atar ve sonra Yüksekokul Sekreteri Erdinç YETEN’e imzalatır. (B Blok 2. Kat) 15
gün önce A blok Staj Bürosuna teslim edilir.
• Öğrenci İşyeri Eğitimi Genel Hükümler Sözleşmesi Formu (FR 1.2.3_10) işyerine imzalatır ve kendisi
de imzalar.

İşyeri Eğitimine Başlamadan Önce Yapılacaklar:
Staj Bürosuna Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
1.İşyeri eğitimi Başvuru Formu 2 nüsha
2. Kimlik fotokopisi
3. Sağlık Provizyon ve Aktivasyon (SPAS) Müstehaklık belgesi e-DEVLET üzerinden (arama
kısmına SPAS yazarak alabilirsiniz) alınarak eklenecektir.
*** Sigorta yapıldığını gösteren 4-a İşe Giriş Bildirgesi İşyeri Eğitimine başlama tarihinden 2
gün önce e- Devlet)arama kısmına 4-a işe giriş yazarak alabilirsiniz) üzerinden alınarak İşyeri
Eğitimi başlama gününde firmaya teslim edilir.

İşyeri Eğitimine başlamadan önce işyerine onaylatılarak teslim edilmesi gereken formlar:

İşyeri Eğitimi Başvuru Formu
1. Tüm alanlar doldurulmalıdır. İşyeri eğitimi
yapılacak iş yerinin adı ve kaşesi , Öğrenci adı,
soyadı, programı, T.C. no gibi alanlar boş
bırakılmamalıdır.
2. İlgili alanları dolduran öğrenci program
hocasına komisyon onayı kısmını imzalatıp
onaylatmalıdır.
3. Yüksekokul onayı için yüksekokul sekreterine
imzalatıp onay sağlanmalıdır.
4. Toplamda 2 nüsha olması gerekmektedir.

5. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id=8427&title=i
syeri-egitim-islemleri

İşyeri Eğitimi Genel Hükümler
Sözleşmesi Formu
Öğrenci, program başkanı ve işyeri
yetkilisi tarafından karşılıklı imzalanması
gerekmektedir.

Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id=8
427&title=isyeri-egitim-islemleri

İşyeri Eğitimi Sonrası Yapılacak İşlemler
İşyeri Eğitimi Sınavına Gelecek Öğrencilerin Getirecekleri Belgeler:
1.

İşyeri Devam Durumu Çizelgesi,

2.

İşyeri Değerlendirme Formu,

3.

İşyeri Eğitimi Rapor Sayfası Formudur.

• Öğrenci İşyeri Eğitimi dosyası hazırlar. (Her bir işgünü için ayrı İşyeri Eğitimi Rapor Sayfası Formu
doldurulur). Her sayfaya günlük yapılan işler yazılır ve her bir sayfanın altı işyeri yetkilisi tarafından
imzalanır ve dosya İşyeri Eğitimi sınavında program hocasına teslim edilir.
• Öğrenci İşyeri Devam Çizelgesi ve İşyeri Değerlendirme Formunu işyeri yetkilisine onaylatarak
İşyeri Eğitimi sınavında program hocasına teslim eder ve sınava girer.

İşyeri Devam Çizelgesi
İşyeri
yetkilisi
tarafından
doldurulup
onaylandıktan sonra onaylı olarak öğrenci
tarafından işyeri eğitimi
sınavını yapan
hocaya sınava girmeden önce teslim edilir.
Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id=8427&
title=isyeri-egitim-islemleri

İşyeri eğitimi tamamlandıktan sonra işyerine onaylatılarak sınavda teslim edilmesi gereken formlar:

İşyeri Değerlendirme Formu
İşyeri yetkilisi tarafından doldurulup
onaylandıktan sonra öğrenci ile işyeri
eğitimi sınavını yapan hocaya teslim
edilir.
Forma
aşağıdaki
ulaşabilirsiniz.

linkten

https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id
=8427&title=isyeri-egitim-islemleri

İşyeri Eğitimi Rapor
Sayfası Formu
• Raporlar,
bilgisayar
ortamında
hazırlanmalıdır.
• Yazım formatı, Times New Roman
yazı tipinde 12 punto olmalıdır.
• Kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 1,5
cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.
• Her rapor sayfası iş yeri sorumlusu
tarafından imzalanmalıdır.
• İşyeri eğitimi sınavında hocanıza
teslim etmeniz gerekmektedir.
• Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
• https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id
=8427&title=isyeri-egitim-islemleri

İşyeri Eğitimi Sınav Sonuçlarının İlanı:
1.

İşyeri Eğitimi dersinde eğitim-öğretim dönemi sonunda dosyasını tamamlayan öğrenci sadece
Final sınavına girer. İşyeri eğitimi dersinin vize sınavı yoktur.

2.

İşyeri eğitimi sınavı değerlendirilen öğrencilerin sınav sonuçları, dersi veren hoca tarafından
öğrenci otomasyonuna girilir. Öğrenci otomasyondan sınav sonucunu öğrenir.

