
İŞYERİ EĞİTİMİ SIK SORULAN SORULAR 

 

İşyeri Eğitimini Güz Yarıyılında yapabilir 
miyim? 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİM 
YÖNERGESİ’ne uygun olan öğrenciler yapabilir? 

İşyeri Eğitimini Güz Yarıyılında yapmak 
zorunda mıyım? 

İşyeri Eğitimini Güz veya Bahar Yarıyılında ilgili Yönetmelik 
ve Yönergelere uygun olmak koşulu ile yapabilirsin. Pandemi 
nedeniyle bu yıl ile sınırlı olmak koşulu ile öğrenciler 
dönemlere eşit dağıtılmayacaktır. 

30 Eylül hangi işlem için son tarihtir? Güz – Bahar Dönem tercihleri ve Firma onaylarını almak için 
Bölüm Başvurularının yapılası için son tarihtir. Bu tarihten 
sonra Bölümlerin uygun gördüğü İşyeri-Öğrenci 
eşlettirmelerine göre SGK kayıtları oluşturulacaktır. 12 Ekim 
2020 tarihi ile de İşyeri Eğitimi başlayacaktır. 
 
obs üzerinden başvuramamaları halinde İlgili Bölüm 
Komisyonlarına Gerekli Belgeler (Transkript, Yaz Okulu 
Eşdeğerlik Belgesi vb.) ve Dilekçe ile başvurmalıdır. 

30 Eylül’den sonra başvuru yapabilir 
miyim? 

Başvurularınızın eksik veya Firma onayı alamamanız 
durumunda eksiklerinizi tamamlaya bilirsiniz. 
Mücbir sebeple başvuru yapamayan öğrencilerimiz 
başvurularını yapabilirler. ANCAK SGK işlemlerinin 
yetişmesi halinde işyeri eğitimlerini yapabilirler. Aksi 
durumda İşyeri Eğitimi YAPILAMAZ. 

Bölüm komisyonlarına hangi belgeleri 
teslim etmeliyim? 

İşyeri Eğitimi Firma onay belgeleri (obs den yapacağınız ilk 
başvuruyu Bölüm komisyonu yetkilisinin onaylaması sonrası 
obs’den çıktı alınarak öğrenci ve firma tarafından imzalı olacak 
“İşyeri Eğitimi Sözleşmesi ve İş kazası Formu”) 
 
& Yaz Okulu Notlarının İşlenmemesi Nedeniyle veya Çift 
Anadal Öğrencisi olup Başvuru Yapamayanların Dilekçesi ve 
Ekleri 

Belgeleri nasıl, ne zaman ve nereye teslim 
etmeliyim?  

obs üzerinden (bir üst maddede belirtilen onaylanmış, ıslak 
imzalı belgeleri) taranmış belgeleri yükleyebilirsiniz. Çift 
Anadal öğrencileri obs üzerinden yükleyemezseniz Bölüm 
Koordinatörlerine mail yolu ile ulaştırabilirsiniz. 30 Eylül 
2020’ye kadar ulaştırmanız gereklidir.  
 
Islak imzalı dokümanları Final döneminde mülakat sınavında 
teslim etmelisiniz. Aksi takdirde işyeri eğitimi başarısız 
sayılacaktır. 
 
Bölüm Koordinatörleri 
 Elektrik Elektronik Mühendisliği; Arş. Gör. Fatmanur 

ATEŞ fatmanurates@isparta.edu.tr 
 İnşaat Mühendisliği; Arş. Gör. Murat ÇEVİKBAŞ 

muratcevikbas@isparta.edu.tr 
 Mekatronik Mühendisliği Arş. Gör. Hakan 

BÜYÜKPATPAT hakanbuyukpatpat@isparta.edu.tr 
 Enerji Sistemleri Mühendisliği Arş. Gör. Serpil ÇELİK 

TOKER serpilcelik@isparta.edu.tr 
 İmalat Mühendisliği / Makine İmalat Mühendisliği Arş. 

Gör. Tolgahan ERMERGEN 
tolgahanermergen@isparta.edu.tr 

 



Kronik rahatsızlığım var veya Covid 19 
teşhisi koyuldu (Raporlandırılabilir) İşyeri 
eğitimi yapabilir miyim? 

Tüm derslerden başarılı Güz Yarıyılı sonunda mezun 
olabilecek öğrencilerimiz Raporlarını Bölüm 
Komisyon/Koordinatörlüklerine ulaştırmalıdır.  
Diğer öğrencilerimiz Bahar yarıyılını tercih edebilir. 

İşyeri Eğitimi Ön Başvurum Sistemde 
Onaylandıktan Sonra Almam gereken 
“İşyeri Eğitimi Sözleşmesi” ve “İş Kazası 
Formlarını” kurumuma imzalattıktan 
sonra bölüm işyeri eğitimi sorumlusuna 
imzalatmak için okula gelmem gerekecek 
mi? İmza aşamaları nasıl olacak? 
 
İşyeri Eğitimi ile ilgili evrakların 
imzalatıldıktan sonra teslim edilmesi ile 
ilgili, ıslak imzalı olarak taratıp 
gönderebilir miyiz? Yoksa tüm evrakların 
(İşyeri Eğitimi Sözleşmesi, İş Kazası 
Formu) elden teslimi zorunlu mu? 

Okula gelmenize, elden teslim etmenize gerek yok. Belgeleri 
yukarıda tanımlanan yollarla Bölüm 
Komisyon/Koordinatörlüklerine ulaştırmalısınız 

İşyeri Eğitimi Başlangıç ve Bitiş tarihleri ne 
zamandır?  

Güncel Akademik takvimimize göre yapılacaktır. Pandemi 
nedeniyle güncellemeleri takip ediniz. 

İşyeri Eğitimini Güz Döneminde Uzaktan 
Eğitimle yapabilir miyim? 

Hayır yapamazsınız. 

İşyeri Eğitimi ile birlikte devam gerektiren 
ders alabilir miyim? 

Bitirme Ödevi hariç alttan veya çapraz dönemden devam 
gerektiren dersler alamazsınız. 

İşyeri Eğitimini Bahar Yarıyılında yapmak 
istiyorum herhangi bir belge teslim etmek 
durumunda mıyım? 

Hayır. Bahar yarıyılı için ayrıca duyuruları takip ediniz. 

Mezun durumundayım İşyeri Eğitimi için 
Firma bulamıyorum. Bahar yarıyılı mı 
yapmak zorundayım veya Uzaktan Eğitimle 
yapabilir miyim? 

Uzaktan eğitimle yapamazsınız. Mezun durumunda (Güz 
yarıyılı sonunda mezun olabilecek) olup firma bulamayan 
öğrencilerimiz Bölüm Koordinatörlükleri ile irtibata 
geçmelidir. 
Bu öğrencilerimiz Fakülte/Bölüm komisyonu tarafından 
belirlenen/yerleştireceğiniz firma, yerlerde ve şekilde yapmak 
durumundasınız. Yerleştirilme yeri, işyeri eğitimi yapma şekli, 
alanı tercihinde bulunamazsınız, yer değiştiremezsiniz. 

Firma bulamadım, herhangi bir 
zorunluluğum da bulunmamaktadır ama 
ben yine de Güz Yarıyılında yapmak 
istiyorum? 

Bölüm Koordinatörlükleri ile irtibata geçmelisiniz, Ancak 
Firma yerleştirmelerinde öncelik mezun durumundaki 
öğrencilerdedir. 

İşyeri Eğitimi başvurum kabul edildi, Kayıt 
döneminde dersi seçimi yapmalı mıyım? 

Evet öğrenci bilgi sistemi üzerinden  
İşyeri Eğitimi ve  
İşyeri Eğitimi Uygulamaları derslerinin seçili olduğunu 
kontrol ediniz. 
 
Aksi durumda ders seçimi yapmadığınız için Dersten Başarısız 
olurusunuz. 

Geçen dönemlerde Fakültemizin başka bir 
bölümünden öğrenci X firmasında işyeri 
eğitimi yapmış. Ben aynı bölümden öğrenci 
değilim bu kurumda işyeri eğitimi 
yapabilmem için obs’den alacağım evraklar 
dışında kurumuma başka herhangi bir 
evrak imzalatmam gerekir mi? 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak eğer protokol 
imzalanmış ise daha önce protokol imzalandığı için başka bir 
belgeye gerek yok. Aksi durumda işyeri eğitimi protokolü 
güncellenmelidir. (Fakülte/Bölüm İşyeri Koordinatörü ile 
irtibata geçiniz) 

Kurumuma sigortamın yapıldığına ilişkin 
belgeyi (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi) ne 

Sigortalı İşe giriş Bildirgesi (SGK) talep eden öğrencilerimiz 
E-Devletten arama motoruna 4/a işe giriş çıkış 



zaman teslim edebileceğim. Bu belgeyi e-
devlet üzerinden alabilir miyim? 

bildirgesi yazarak sigortalılık durumlarını gösteren belgelerini 
alabilirler.  
 

2. Sınıfın veya 3. Sınıfın Güz döneminde 24 
ACTS ders almıştım 6 ACTS eksik dersim 
var ancak bu dönem almayacağım. İşyeri 
Eğitimini Güz döneminde yapabilir miyim? 

Yönetmeliğimiz gereği İşyeri Eğitimine Gitmek istediği 
dönemde devam gerektiren dersi olan, o dönem işyeri 
eğitimine gidemez. 

İşyeri Eğitimi ile stajı aynı dönemde 
yapabilir miyim? 

Hayır yapamazsınız. Üniversitemiz Staj Yönergesinin 9-4. 
Maddesine göre devam mecburiyetinin olmadığı dönemin 
içinde yapılabilir. 

“(4) Fakülte/Yüksekokullarda öğrenci stajını, stajın yer aldığı 
yarıyıla bakılmaksızın devam mecburiyetinin olmadığı 
dönemin içinde bölüm Staj Komisyonu’nun o dönem için 
belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde yapabilir.” 

Şu an çalışmaktayım Sigorta kaydım 
bulunmakta ve/veya Sigortayı İşyeri 
yapmak istiyor ne yapmalıyım? 

Durumu Bölüm İşyeri Komisyon/Koordinatörlerine 
bildirmelisiniz. Çift sigortalama yapıldığında Ceza ile karşı 
karşıya kalabilirsiniz. 
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