
3+1 İŞYERİ UYGULAMASI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU 

Başvuru ve Kayıt Süreci 

1- İşyeri Uygulaması yapacak öğrencinin iş güvenliği sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu 

sertifikalar, İSG’lerden veya işyerlerinden alınabilir. 

2- Sigorta işlemleri 8 Mart 2021 ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında 16 hafta boyunca Meslek 

Yüksekokulumuz tarafından yapılacaktır. Daha önce sigortası olan öğrencilerimiz en geç 1 Mart 

tarihinden önce sigortalı çalıştıkları diğer yerlerden sigorta çıkış işlemlerini yapmalıdır. 

3- Uygulama yapılacak firma veya işyerinin Dış Ticaret veya Grafik Tasarımı alanı ile alakalı olması 

gerekmektedir. Bu konuda öğrencilerimizin uygulama dersi öğretim elemanından onay alması 

gerekmektedir.  

Grafik Tasarımı Programı için sorumlu öğretim elemanları: 

- Dr. Öğr. Üyesi Önder Gürsel 

- Öğr. Gör. Ömer Zahit Kubat 

Dış Ticaret Programı için sorumlu öğretim elemanları: 

- Dr. Öğr. Üyesi Alp Polat 

- Öğr. Gör. Melih Ergen 

4- Uygulama yapılacak firma veya işyerinin firma.bilecik.edu.tr  adresine girerek aşağıdaki adımları 

takip edip sistemimize kayıt olması gerekmektedir. 

- firma.bilecik.edu.tr (adresine giriniz) 

- Yeni kayıt ol kısmından firma bilgilerini doldurunuz. 

(Daha önce kayıt yapan firmaların bu işlemi yapmalarına gerek yoktur. Yeni kayıt yapacak firmalar 

kullanıcı ismi olarak vergi kimlik numarasını ve mail adreslerine gelen şifre ile firma sayfamıza giriş 

yaparak kontenjan taleplerini ve öğrenci işlemlerini bu sayfadan yapabilirler. Bu işlemler firma 

tarafından yapılacaktır.) 

5- Firmaların kayıt işlemi gerçekleştiğinde, İşyeri Uygulaması dersini alan öğrencilerin öğrenci 

işleri birimini veya ilgili ders öğretim elemanını bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

6- Firmalar kurumumuz tarafından onaylandıktan sonra öğrenciler, firmadan kendileri için kontenjan talep 

etmelerini istemelidirler. 

https://firma.bilecik.edu.tr/


7- Öğrencilerimizin firma kayıt işlemlerini ders kaydı haftasında bitirmeleri ve bir firmaya 

yerleşmeleri gerekmektedir. 

Sözleşme ve Belgelerin İmza ve Teslim Süreci 

Firmalara yerleşen öğrenci aşağıda sıralanan belgeleri (Bu belgeleri dersi veren öğretim elemanından 

veya Ad, Soyad, TC Kimlik No ve firma bilgilerini bmyo.bilecik .edu.tr adresine gönderip 3+1 

Belgelerimi istiyorum diye belirtiniz) imzalatarak Bozüyük MYO adresine en geç 3 Mart 2021 tarihine 

kadar Meslek Yüksekokulumuzun elinde olacak şekilde kargolanmalıdır. 

Gerekli Belgeler: 

- İş Güvenliği Sertifikası aslı veya e-devlet çıktısı. 

- Müstehaklık belgesi. (E-devlet arama çubuğuna Spas müstehaklık sorgulama yazıldığında çıkan 

belge.) Provizyon alabilir (veya Provizyon verilmemiştir şeklinde yazan belge) 

- İşyeri Sözleşmesi Kabul Formu 

- Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi. 

- İşsizlik Katkısı Kabul Formu (Ücretli veya Ücretsiz) 

- Korona Virüsü Salgını Dolayısıyla İşyeri ve Öğrenci Sorumluluk yazısı 

Sorularınız için : rahmi.belet@bilecik.edu.tr adresinden veya 0228 214 21 46 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz 

mailto:rahmi.belet@bilecik.edu.tr

