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AKHİSAR CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE 

BECERİ EĞİTİMİ İŞ DOSYASI HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

 

1. WEB SİTESİ HAZIRLAMA 

a. Açıklanan listede size verilen konu hakkında bir web sitesi hazırlanacaktır. 

b. Web sitesinde flash animasyonu, güzel bir banner ve en az 10 farklı sayfa 

olacaktır. 

c. Site içeriği zengin ve anlaşılır olacaktır. 

d. Site çözünürlüğü yatayda 1280 pixel şeklinde olacaktır. 

e. Site tasarımında mutlaka CSS kullanılacaktır. 

f. Sitenin tamamı iş dosyası ile birlikte CD içeriğinde yer alacaktır. 

g. Sitenizdeki index sayfasına ait kodlar ve site içeriğinden 4 farklı sayfanın 

ekran görüntüsü iş dosyası içine renkli çıktı alınarak koyulacaktır. 

h. Hazırlanan web sitesi internet ortamında mutlaka yayınlanacaktır. 

 

Not: Web sitesi hazırlama konusunda bütün öğrencilere Bilişim Teknolojileri Alanı 

öğretmenlerinden Caner SAYGIN ve Nuri AVCI gerekli rehberliği sağlayacaktır. 

 

2. AFİŞ TASARIMI 

a. Açıklanan listede size verilen konu hakkında bir afiş çalışması yapılacaktır. 

b. Okul duvarlarında sergilenecek şekilde güzel ve özgün bir afiş hazırlayınız. 

c. Afiş A3 boyutunda olacaktır. 

d. Afiş renkli çıktı olarak getirilecektir. 

e. Kullanılan fotoğraflar ve resimler net ve yüksek çözünürlüklü olacaktır. 

f. Fireworks için aşağıdaki sayfa yapısını kullanınız 

 

 
 

g. Afişi tasarımı istenirse farklı yazılımlar kullanılarak hazırlanabilir. 

h. CD içerisine afiş çalışmasına ait hem jpeg formatlı hem de düzenlenebilir 

formatlı dosya koyulacaktır. 

i. İş dosyasının içerisinde afiş çalışmasının a4 boyutunda renkli çıktısı alıp 

konulacaktır. 

j. İlgili öğretmene gösterilmeden çıktı alınmayacaktır. 

 

Not: Afiş Tasarımı içim Sorumlu Öğretmen Kamil AYDIN’ dır. 
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

1. İş dosyasının tamamı 28 Mayıs 2018-01 Haziran 2018 tarihleri arasında alan şefliğine 

imza karşılığı teslim edilecektir.  

2. Her öğrenci dosyasını kendisi teslim edecektir. 

3. İş dosyasının içinde var olan evraklar dosyanın en arkasına tek bir poşet dosyanın 

içine konacaktır 

4. Hazırladığınız sitenin index sayfasının ve farklı sayfalardan alınan ekran 

görüntülerinin  renkli çıktısı alınacak ve  index sayfasının kodları ile beraber tek bir 

poşet dosyaya konularak is dosyasına takılacaktır. 

5. Hazırladığınız afişin A4 boyutunda renkli çıktısı alınacak ve tek bir poşet dosyaya 

konularak is dosyasına takılacaktır. 

6. İş dosyası ile birlikte bir tane CD teslim edeceksiniz 

a. CD üzerine adınızı, soyadınızı mutlaka yazın 

b. CD nin içinde afiş dosyasının tasarım formatındaki dosyaları (psd,png) ve 

derlenmiş hali (jpeg ) mutlaka olacaktır 

c. Web sitenizde kullandığınız flash animasyonun tasarımı formatı(fla)ve 

derlenmiş hali (swf) mutlaka olacaktır. 

d. CD içerisinde web siteniz tüm dosyaları mutlaka olacaktır ve lokalde başarılı 

bir şekilde çalışacaktır. 

7. Hazırladığınız çalışmalarınızı dijital ortamda ilgili öğretmenlere göstermeden 

kesinlikle çıktı almayınız. 
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