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2015 STAJ  

DÖNEMİ 
Bilgilendirme Toplantısı 



Toplantı Konuları 

Staja Başlama ve Bitiş Tarihleri 

Staj Süresi 

Son Evrak Teslim Tarihi 

Öğrencinin Yükümlülükleri 

Sorular 



Staj Başlama ve BitişTarihleri 

Staj Başlama 

Tarihleri 

Staj Bitiş  

Tarihleri 

01.06.2015 14.08.2015 

08.06.2015 21.08.2015 

15.06.2015 28.08.2015 

22.06.2015 04.09.2015 



Staj Süresi 

Staj Süresi 

75 takvim 

günü olarak 

belirlenmiştir

. 



Son Evrak Teslim Tarihi 

Staj 

dosyalarının 

son evrak 

teslim tarihi 

28.09.2015 



Öğrenci Staja Başlamadan Önce 

İşyeri yetkilisi 

tarafından 

onaylanmış olan 

Staj Başvuru 

Formunu ve Staj 

Sözleşmesini ilgili 

öğretim elemanına 

onaylatır. 

 



Staj Defteri 

Her öğrenci, stajı 

süresince bir staj defteri 

tutmakla yükümlüdür.  

 

Staj defteri, öğrencinin 

staj süresince yaptığı 

işleri not aldığı bir 

dökümandır ve her bir 

staj günü için günlük 

olarak tutulur.   



Staj Defteri 

Staj Defterinin 

her bir sayfası 

staj bitiminde 

işyeri yetkilisi 

tarafından 

mühürlenmiş 

veya kaşelenmiş 

olmalıdır.  



Staj Bitiminde 

Öğrencinin, işyeri yetkilisi 

tarafından 

değerlendirilmesi 

yapılmış olan Staj Sicil 

Formunu ve Staj 

Defterini, kapalı bir zarf 

içinde ve ağzı 

mühürlenmiş olarak, 

belirlenen son teslim 

tarihinden önce, ilgili 

öğretim elemanına teslim 

etmekle yükümdür. 



Özet Olarak Öğrenci 

İşyeri yetkilisi tarafından onaylanmış 

olanStaj Başvuru Formunu ve Staj 

Sözleşmesini ilgili öğretim 

elemanına onaylatır. 

75 günlük staj süresinde her bir gün 

acentada yaptıklarını günübirlik staj 

defterine kaydeder ve defterin 

sayfalarını işyeri yetkilisine onaylatır. 

Staj Sicil Formunu, kapalı bir zarf 

içinde ve ağzı mühürlenmiş olarak, 

belirlenen son teslim tarihinden önce, 

ilgili öğretim elemanına teslim eder. 
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Öğrenciler Nerelerde Staj 

Yapabilirler 

 A grubu seyahat acentaları 

 Kapalı-açık müze ve ören yerleri 

 Havaalanları 

 Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimler 

 TUREB’e bağlı birimler 

 Yat limanları ve liman işletmeleri 

 Bölüm kurulunun uygun göreceği diğer yerler  



Öğrencilerin dikkatine 

Belgelerin doldurulması 

esnasında yanınızda en 

az 6 adet vesikalık 

fotoğraf bulundurun. 

İşyeri staj sözleşmesinin 

eksiksiz okunduğundan 

ve doldurulduğundan 

emin olun. 

Staj boyunca her konuda 

staj danışmanınızla 

iletişim içinde olun. 

Fotoğfaf Staj Sözleşmesi İletişim 



Hepinize 

başarılı bir 

staj dönemi 

dileriz! 


