TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İŞYERİ EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

İşyeri Eğitimi yapacak öğrencilerin aşağıdaki evrakları 29.08.2019 tarihine kadar Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Yaz stajı ile ilgili evraklar
kabul edilmeyecektir. İşyeri Eğitimi ile ilgili evraklar ve bilgiler Fakültemizin web sayfasında
Dokümanlar/İşyeri Eğitimi altında bulunmaktadır.
Gerekli Evraklar
1- İşyeri Eğitimi Tercih Formu (İşyeri Eğitimi yerini kendisi bulanlar sadece tek tercih yazacak,
bulamayanlar bizim anlaşma imzaladığımız yerlerden 3 tane yazacak- Silverline firmasının
başvuruları ayrıca alınacağından tercih formunda yer almayacaktır. Aşağıdaki açıklamaları
okuyunuz.)
2- Genel Sağlık Sigortası Dilekçesi ve Müstehaklık Belgesi (e-devletten alınan)
3- İşyeri Protokolü (İşyeri Eğitimi yerini kendisi bulanlar)
4- İşyeri Eğitimi Esasları Ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Sözleşme (Dönem sonunda
dosya ile getirebilirsiniz)
Bölümümüzle ilgili protokol yapılan firmalar ve kontenjan sayıları ektedir. Kontenjanlarımız kısıtlıdır.
Bölümümüz tarafından yapılacak bütün yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin başarı durumları
dikkate alınacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca İşyeri Eğitimi yerini kendinizin bulması uygun
olacaktır.

FİRMALAR VE KONTENJANLARI
FİRMA
SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (Merzifon)
LESAFFRE TURQUIE MAYACILIK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş (Amasya)
AKÇAY MÜHENDİSLİK (Amasya)
DİJİLED GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİ (TAGLİG) (Amasya)

KONTENJAN
4*
2**
2***
3

* Silverline firması İşyeri Eğitimi Tercih Formu’na yazılmayacak, bu firmayı tercih etmek isteyen
öğrencilerimiz aşağıdaki linkte verilen formu 02.08.2019 Cuma mesai bitimine kadar dolduracaklardır
(Link hata verdiği takdirde, linki kopyalayıp tarayıcınızda yeni bir sekme açarak yapıştırınız ve bu
şekilde deneyiniz):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6SjhWwZmOD7jRDbQysm67ZFRmGfMJSA4uhUN
n9jlXgBxXYg/viewform?usp=sf_link
Yukarıdaki formu dolduran öğrencilerimiz arasından başarı sıralamasına göre bölümümüzce 10 öğrenci
seçilecek, bu isimler fakültemiz web sayfasında duyurulacak ve ayrıca Silverline firmasına da iletilecektir.
Firmaya isimleri iletilmiş olan öğrencilerimiz firmaya giderek mülakata tabi tutulacaklardır. Mülakatlar,
15 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında tek bir gün içerisinde yapılacaktır. Mülakat tarihi, firma
tarafından netleştirildiğinde fakültemiz web sayfasından duyurulacaktır. Mülakat sonucuna göre firmaya 4
öğrenci işyeri eğitimini yapmak üzere kabul edilecektir.
** Lesaffre (Özmaya) Firmasını tercih edecek adayların daha önce orada staj yapmamış olması
gerekmektedir.
*** Bir bayan, bir erkek öğrenci alınacaktır.

