
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-2022 GÜZ YARIYILI 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKENLER 

1. 10 Ocak 2022 (Pazartesi günü) işletmede mesleki eğitimin bitişi. 
2. 11-14 Ocak 2022 tarihlerinde yüksekokulumuz muhasebe birimi tarafından öğrencilerimizin 

sigorta çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 
a) 11-17 Ocak 2022 (Pazartesiden pazartesiye) belgelerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden sisteme yüklenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
b) İşletmede mesleki eğitim uygulamalarına dair defter kargo ile değil, OBS üzerinden 

ulaştırılacaktır 
c) İşyeri eğitimine dair defter hazırlanırken aşağıdaki yedi (7) adım dikkate alınacaktır. 

(Öğrencilerimiz yüksekokulumuza ait web sayfasından iş yeri eğitim dokümanlarını 
indirebilirler). 
 

• (1) İşletmede mesleki eğitim uygulamaları dosya kapağı: Bu işlemi öğrencilerimiz 
bölümü, programı, numarası, adı-soyadı gibi bilgileri içerecek şekilde 
oluşturacaktır. 

• (2) İşletmede mesleki eğitim uygulamaları dosyası firma bilgileri. 
• (3) İşletmede mesleki eğitim uygulamaları haftalık planı. 
• (4) İşletmede mesleki eğitim uygulamaları günlük raporlar. 
• (5) İşletmede mesleki eğitim uygulamaları devam durumunu gösteren çizelge. 
• (6) Öğrencilerimiz izin kullanmışlar ise izinleri (Covid dâhil). 
• (7) Öğrencilerimiz iş yeri değişikliği yapmış ise, bu formu son kısma 

ekleyeceklerdir. 
 

Not: İş yerinin göndereceği not ise denetçi öğretim elemanı işverenle görüşerek, OBS üzerinden 
çevrim içi/on-line şeklinde ya da e-posta yoluyla taranarak denetçi öğretim elemanına 
gönderebilecektir. Veya denetçi öğretim elemanı dilediği takdirde kargo ile isteyebilecektir. 

3. 18-23 Ocak 2022 tarihleri arasında öğrencilerimizin işletmede mesleki eğitim uygulamaları 
raporlarına dair sunumlarını yapması (öğrencilerimiz yüksekokulumuza bağlı bölümlerimizce 
oluşturulan komisyona, bölümlerimiz tarafından https://ispartamyo.isparta.edu.tr/  
sayfamızda ilan edilen tarih, yer ve saatte sunumlarını yüz yüze yapacaklardır). 

4. İşletmede mesleki eğitim uygulamalarına yönelik ders notunun değerlendirilmesinde şu barem 
göz önüne alınacaktır: 

• Denetçi öğretim elemanın değerlendirmesi: % 35, 
• İş yeri eğitim sorumlusunun değerlendirmesi: % 30, 
• Öğrencinin işletmede mesleki eğitim uygulamaları eğitimi raporunun ve sunumunun 

değerlendirilmesi: % 35 (% 17.5’i raporun değerlendirilmesi ve % 17.5’i ise öğrenci 
sunumunu değerlendirilmesi şeklinde yapılacaktır). 

5. 1-6 Şubat 2022 tarihleri arasında öğrencilerimiz bütünleme sunumlarını gerçekleştireceklerdir. 
Final sunumlarına katılamayanlar veya işletmede mesleki eğitim komisyonları tarafından 
dosyaları yeterli görülmeyen veya sunumlarını yapamayan öğrencilerimiz; geçer not alsalar 
dahi OBS üzerinden başvurmaları durumunda bütünleme sunumlarına katılabilecekler, 
dosyalarında eksik yerleri tamamlayabileceklerdir. 
 



• “Kalır notu” alan öğrencilerimiz bütünleme sunumu için OBS’ye otomatik olarak 
tanımlanacaklardır. 

• Ancak “geçer not” alan ve notunu yükseltmek isteyen öğrencilerimizin OBS üzerinden 
işletmede mesleki eğitim uygulamaları bütünleme sunum sınavı için bizzat başvuru 
yapmaları gerekmektedir. 

 
 


