
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ İŞYERİ EĞİTİMİ DUYURUSU 

 

Sırasıyla Yapılacaklar: 

➢ Başvuru ve kabul formu uygun bir şekilde doldurularak sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr 

adresine gönderilmelidir. Farklı adrese gönderilen formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

• İşyeri Eğitimi başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilen dönem başlangıç 

ve bitiş tarihleri olmak zorundadır. 

Başlangıç Tarihi: 20 EYLÜL 2021 Bitiş Tarihi: 24 ARALIK 2021 

• IBAN numarası Ziraat Bankası veya İş Bankası hesabı olmalıdır. 

• Ekte verilen listede işyeri eğitimine gitmesi uygun görülen öğrenciler başvuru 

belgelerini 01 Eylül 2021 tarihine kadar “sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr” adresine 

göndermelidirler. Mail gönderilirken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir: 

o İlgili başvuru formu http://bilisim.kocaeli.edu.tr/isyeriegitimi.php adresinde 

İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu başlığı altında yer almaktadır. Diğer 

formlar kabul edilmeyecektir. 

o Her öğrenci kendisine ait olan ogrenciNo@kocaeli.edu.tr uzantılı adresinden 

belgeleri göndermelidir. 

o Mail konusu: “İşyeri Eğitimi Başvuru Belgesi” olarak yazılmalıdır. Bu konu 

başlığı yazılmadan gönderilen mailler dikkate alınmayacaktır! 

• Başvuru belgesi teslim tarihleri olabildiğince esnek hazırlanmıştır. Bu sebeple kesinlikle 

tarihlerde erteleme yapılmayacaktır! 

• Her öğrenci için sigorta işlemleri okul tarafından gerçekleştirilecektir. 

➢ Başvuru ve kabul formu gönderim seçenekleri aşağıda verilmektedir. 

• 1.seçenek: Öğrenciler, öncelikle ilgili belgenin firma tarafından imzalanıp taratılmış 

halini imzalayıp taratarak “sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr” adresine kendi öğrenci 

eposta adreslerinden göndermelidirler. 

• 2.seçenek: Firmadaki ilgili kişi resmi e-posta hesabından 

“sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr” adresine öğrencinin başvuru formunu göndermelidir. 

➢ Başvurusu onaylanan öğrencilerin “kocaeli.edu.tr” uzantılı öğrenci maillerine “6-10 Eylül” 

tarihleri arasında onaylı Başvuru ve Kabul Formu gönderilecektir. 
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➢ İşyeri Eğitimi raporu uygun bir şekilde doldurulacaktır. Rapor yazım kuralları 

http://bilisim.kocaeli.edu.tr/isyeriegitimi.php adresinde verilmiştir. 

➢ İşyeri eğitimi tamamlandıktan sonra ilgili belgeler (işyeri eğitimi raporu ve değerlendirme 

formu bkz “http://bilisim.kocaeli.edu.tr/isyeriegitimi.php”) 31 ARALIK 2021 tarihine kadar 

işyeri eğitiminizden sorumlu ilgili hocaya gönderilecektir. 

➢ Değerlendirme formu firmada yer alan ilgili kişi tarafından gönderilmelidir. 

➢ Başarılı/Başarısız durumu ÖBS üzerinden ilan edilecektir. 

➢ Yaşanacak mağduriyetleri önlemek amacıyla tarihleri özenle takip etmelisiniz. Aksi 

takdirde sorumluluk size aittir. 

➢ Dokümanda yer alan bilgilerle ilgili gelen hiçbir soru yanıtlanmayacaktır. 

➢ Şartları sağlayıp listede ismi yer almayanlar 25 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar 

sumeyya.ilkin@kocaeli.edu.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz. 
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