STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Turizm İşletmeciliği Lisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?
Turizm İşletmeciliği Lisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün
derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.
2. Staj ne zaman yapılır?
Öğreniminin 4. yarıyılını (2. sınıfı) tamamlayan her öğrenci başarı durumuna bakılmaksızın söz
konusu dönemi takip eden yaz dönemi için staj için başvuru işlemlerini başlatabilir. Staj, eğitimöğretim dönemi dışında ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak derslere devam zorunluluğu olmayan dört
yılını tamamlamış öğrenciler, staj komisyonunun onayı ile eğitim öğretim dönemlerinde de stajlarını
yapabilirler.
3. Staj süresi kaç gündür?
Turizm İşletmeciliği Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 60 gündür.
4. En erken staja ne zaman başlayabilirim.
Eğitim-Öğretim Dönemi bittikten sonraki ilk Pazartesi günü itibari ile stajınıza başlayabilirsiniz.
5. Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?
Öğrencilerin zorunlu mazeretlerinin oluşması durumunda belgelendirilmesi kaydıyla belirtilen bu 60
günlük staj sürecini ikiye (30+30) bölerek yapabilir. Bu durumda olan öğrenciye ilişkin nihai kararı,
ilgili belgeleri incelemek suretiyle Staj Komisyonu verir.
6. Hafta sonları staj günümden sayılıyor mu?
Hafta sonları çalıştığınız veya izinli olduğunuz günler 60 günlük staj sürenizden sayılır.
7.Puantaj cetvelini ne zaman yollamam gerekir.
Puantaj cetveliniz her ayın 30’unda işletme tarafından doldurularak kaşelenip imzalanacak, ilgili ay
puantajında öğrenci imzası kısmı öğrenci tarafından imzalanıp, belgenin asıl sureti öğrenci tarafından
her ayın ilk haftası (Temmuz, Ağustos, Eylül) Bölüm Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
(Öneri: İlgili belgeyi ilk önce faksla yollayıp (Fax No: 0456 233 1276), belgenin aslını kargoyla
Bölüm Başkanlığınıza yollayabilirsiniz). Belgelerinizin ulaşıp ulaşmadığını bu numaradan (0456 233
12 71) lütfen teyit ediniz.
8. Staj yapılacak yeri kim bulur?
Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri bulmakla yükümlüdürler.
9. Nerelerde staj yapılabilir?
Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğrenim gören öğrenci, turizm sektöründe yurt içinde/yurt dışında
faaliyet gösteren;


Üç-Dört‒Beş yıldızlı oteller ve tatil köyü işletmelerinde,



A grubu seyahat acentalarında,



Birinci sınıf lokantalarda,



Hava yolu işletmelerinde,



Kongre merkezlerinde,



Organizasyon şirketlerinde,



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kamu kurum/kuruluşları ile bu kurum/kuruluşlar

tarafından işletilen turizm işletmelerinde,


Üniversite sosyal tesislerinde,



Staj Komisyonu tarafından uygun görülen diğer turizm işletmelerinde staj yapabilir. Ayrıca

Erasmus kapsamında yurtdışına staj amaçlı giden öğrenciler, Work and Travel projeleri kapsamında
yurtdışına giden öğrenciler ve Özel anlaşmalar kapsamında ilgili işletmelere giden öğrencilerin
çalışmaları staj komisyonunu tarafından uygun görüldüğünde stajdan sayılabilir.
10. Staj Kredimi/Ortalamamı Etkiler mi?
Hayır. Staj kredinizi / ortalamanızı etkilemez.
11. Staj yeri değişikliği yapabilir miyim?
Öğrenciler staja başladıktan sonra, Staj Koordinatörlüğü’nün bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri
değişikliği yapamazlar.
12. Örneğin staja başladınız ve 5 gün çalıştınız ve ayrılmak istediniz; işten ayrılınca tekrar
başka işletmede staja başlayabilir miyim?
Staj Koordinatörlüğü’nün bilgisi ve onayını aldığınız taktirde staj yeri değişikliği yapabilirsiniz.
Ancak ilk staj başvurusunda yapmış olduğunuz işlemleri tekrar yapmanız gerekecektir. Staja başlama
tarihinden en az on gün önce ilgili staj evraklarınızı, ilgili bölüm başkanlığına teslim etmeniz
gerekmektedir.
13. Staja gittiğim işletmede 1 ay (30 gün) çalıştım ve ayrılmak zorunda kaldım. Bu durumda
çalışmış olduğum 30 günüm staj olarak kabul edilir mi?
Geçerli bir mazeretinizi Staj Komisyonunuza belgelendiremediğiniz taktirde çalışmış olduğunuz 30
gün staj olarak kabul edilmeyecektir.
14. Stajımı tamamladığımda evraklarımı bölümüme elden mi teslim etmem gerekiyor?
Evraklarınızı elden teslim edebildiğiniz gibi belgelerinizi eksiksiz bir şekilde kargoya verip Turizm
İşletmeciliği Bölüm Sekreterliğine de yollayabilirsiniz (Yolladığınız kargonun Bölüm Sekreterliğine
ulaşıp ulaşmadığını telefonla (0456 233 12 71) teyit ediniz).
15. Staj yaparken üniversite tarafından yapılan sigorta, almakta olduğum bursumun/kredimin
kesilmesine neden olur mu?
Hayır. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmaz.
Not: Daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen STAJ YÖNERGESİNİ okuyunuz.

