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T.C. 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU  
 

İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası Hazırlanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

• Hazırlanacak tüm sayfalar elektronik ortamında veya çıktısı alınarak doldurulduktan 
sonra ilgili kısımlar onaylatılıp, imzalatılıp spiral cilt haline getirilerek teslim 
edilmelidir. 

• Metin içeriği 12 punto, Başlıklar 14 punto yazı boyutunda olmalı ve yazı karakteri 
olarak da “Times New Roman” kullanılmalıdır. 

• Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. 

• Tüm içerikler oluşturulurken Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun şekilde 
yazılmalıdır. 

• Paragraf ve Satır Aralığı aşağıda gösterilen paragraf penceresindeki ayarlara göre 
düzenlenmelidir. 

 
• Bütün tablo, çizelge ve şekiller numaralandırılmalıdır. Tablo, çizelge ve şekiller metinde 

ilk sözü edilen yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. 

• Tablo ve çizelge yazıları, tablonun ve çizelgenin üzerinde 12 punto sola dayalı olarak 
yazılmalıdır. Tablonun ve çizelgenin sayfa yapısıyla aynı olması ve sayfanın dışına 
çıkmaması gerekmektedir. Tablo ve çizelgelerin içerisindeki yazılarda gerekli 
durumlarda 9, 10, 11, 12 punto kullanılabilir. 
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• İşyeri eğitimi dosyası, aşağıdaki sıralamaya göre cilt haline getirilmelidir. 

1. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası Kapak Sayfası 

2. İşyeri Tanıtım Dokümanı 

3. İşletmede Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi 

4. İşletmede Mesleki Eğitim İzin Formu (İzin Kullanıldıysa) 

5. İşletmede Mesleki Eğitim Günlük Rapor Sayfaları 

6. İşletmede Mesleki Eğitim Sunumu 
(CD’ye kaydedilen sunum bir zarf içerisine konularak cilt haline getirilmiş 
dosyanın arka iç kapağına yapıştırılmalıdır. CD üzerine asetat kalemi ile 
öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası ve eğitim dönemi yazılmalıdır.) 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Onayı veya imzası eksik olan İşyeri eğitimi dosyası kabul edilmeyecektir. 

2. Belirlenen tarihlerde teslim edilmeyen İşyeri eğitimi dosyası kabul edilmeyecektir. 

3. Dosya içerisinde bulunması gereken dokümanları eksik olan dosyalar kabul edilmeyecektir. 

4. İşyeri eğitim sorumlusu tarafından doldurulacak olan “İşyeri Sorumlusu Değerlendirme 
Formu” işyeri eğitimi dosyasından ayrı olarak işyeri yetkilisi tarafından doldurulup 
onaylandıktan sonra kapalı bir zarfa konularak dosya gönderim tarihleri içinde okula 
ulaştırılmalıdır. 

5. İşyeri eğitimi dosyası, yukarıda belirtilen dikkat edilecek hususlara göre hazırlanmalıdır. 
Kurallara uyulmadığı takdirde İşyeri eğitimi dosyası kabul edilmeyecektir. Bu sebeplerden 
dolayı kabul edilmeyen İşyeri eğitimi dosyası için öğrenci itiraz etme hakkına sahip 
değildir. 
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