
T.C. 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2022-2023 GÜZ DÖNEMİ 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM TAKVİMİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 
Öğrenci tarafından OBS üzerinden İşletmede Mesleki Eğitim 

dönem başvurularının yapılması (Dönem seçimi yapmayan 

öğrenciler için dönem seçimi bölüm tarafından yapılır.). 

 Komisyon tarafından tercihlerin değerlendirilmesi, güz ve bahar 

dönemi için listelerin eşitlenmesi, bölüm web sayfasında ilan 

edilmesi (Tercihler sonunda güz ve bahar dönemi öğrenci sayıları 

eşit olmazsa sayıyı eşitlemek için” LİSANS PROGRAMLARINDA 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI 

USUL VE ESASLARI” nın Madde 5(2) ve Madde 10(2-b) ye göre 

listeler eşitlenir.). 
 

Güz döneminde işletmede mesleki eğitim yapacak öğrencilerin 

OBS üzerinden kurum başvurularını yapması, ilgili kurumun kabul 

edilmesi durumunda İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesinden en 

az 2 nüsha alınması ve imzalanması (öğrenci tarafından) – 

İşletmeye/Kuruma imza/kaşe yaptırılıp tekrar sisteme yüklenmesi 

(OBS’ ye yüklenmesi gerekenler; 1 adet işyeri ile Protokol (İşyeri 

ile daha önce yapılmadı ise) ve 2 adet Sözleşme Formu. 

Belgelerde işyeri imzası ve kaşesi olması gerekmektedir.) 

 

 
Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim sorumlusu tarafından OBS’ de 

sözleşmelerin kontrol edilmesi ve kesin onayın verilmesi (Kesin 

onay verilen öğrencilerin isimleri sigorta işlemleri için muhasebe 

birimine teslim edilir.). 

 

İşletmede Mesleki Eğitime gidecek öğrencilerin ders seçimi ve 

ekle sil işlemlerinin tamamlanması 

 

İşletmede Mesleki Eğitime başlanması. 

 
Denetçi Öğretim Elemanı tarafından öğrencilerin işyerinde 

(dönem boyunca en az 1 kez olmak üzere) denetlenmesi ve denetçi 

tarafından doldurulan formlarının ilgili Bölüm Başkanlıklarına 

teslim edilmesi. 

 

Haftalık uygulama raporların tamamı*, devam çizelgesi** ve izin 

belgelerinin** (izin kullanıldı ise) OBS’ye yüklenmesi. 

 

İşletmede Mesleki Eğitimin sona ermesi. 

 

* Haftalık uygulama raporları bir sonraki hafta Salı 23:59’ a kadar haftalık olarak yüklenmelidir. 

**Devam çizelgesi ve izin belgesi ise işletmede mesleki eğitim sonunda tek seferde yüklenmelidir. 

18 Temmuz – 29 Temmuz 2022 

01 Ağustos-12 Ağustos 2022 

15 Ağustos – 16 Eylül 2022 

16 Eylül – 23 Eylül 2022 

19 Eylül – 23 Eylül 2022 

26 Eylül 2022 

26 Eylül 2022 - 07 Ocak 2023 

26 Eylül 2022 - 07 Ocak 2023 

07 Ocak 2023 


