
İşyerinde Eğitim İle İlgili Öğrencilerden Gelen Sorular 
 

1. Sadece 4. Sınıfta mı yapabiliyoruz? 
Evet, işyerinde eğitim uygulaması 8. yarıyıl içinde yapılır. 

 
2. İşbaşı tarihi nedir? 

Final sınavına evrakların yetişebilmesi için en geç 1 Mart itibariyle işbaşı yapılması 
gerekmektedir. 

 
3. Belediyede staj yapabilme imkanımız var mı? 

Kamu kurumlarının (Belediye gibi) turizm tesislerinde işyerinde uygulama eğitimi 
yapılabilir. 

 
4. Eğer okulun yönlendirdiği bir yerde staj yapacak olursak, alanımızla ilgili bir 

departman mı olacak? 
Elbette turizm işletmeciliği programı dahilinde aldığınız derslerin uygulamasını 
yapabileceğiniz bir departman olmalıdır. 

 
5. Türkiye dışında bir işyerinde staj yaparsak eğer ilk önce neye dikkat etmemiz lazım? 

Sigortanızı karşılıyor olması ve vize konusunda kolaylık sağlamasına dikkat etmeniz 
gerekmektedir. 

 
6. Fakültemiz uygun işyeri bulmak konusunda yardımcı olabilecek mi?  

Fakültemiz dış paydaşları ile bu konuda görüşmeler yapılacaktır. Destek isteyen 
öğrencilerin e-posta ve telefon ile İşyerinde Eğitim dersinden sorumlu öğretim 
elemanına ulaşması gerekmektedir. 

 
7. Sağlık turizmi konusunda çalışan hastanelerde işyerinde eğitim yapabilir miyim? 

Evet, işyerinde eğitiminizi hastanelerde sağlık turizmi ile ilgili birimde yapabilirsiniz. 
Bu konuda görev tanımlarınızın turizmle ilgili faaliyetler olması önemli. 

 
8. Yabancı uyruklu öğrenciler İşyerinde Eğitim dersini nasıl alacaklar?  

Yabancı uyruklu öğrenciler çalışma izni alınarak İşyerinde Eğitim dersini 
alabilirler. 

 
9. Alttan dersi olan ve devam zorunluluğu olan öğrenciler hem dersi alıp, hem staj 

yapabiliyor mu? 
Evet, yapabilirler. Toplam 50 AKTS’ye (30 AKTS işyerinde eğitim + 20 AKTS alttan 
ders) kadar ders alabilirsiniz. 

 
10. İşyerinde eğitim uygulaması nasıl yapılacak? 

Artık etkisi sona eren pandemi nedeniyle öğrencilerin “İş Yerinde Eğitim” 
programı uygulama esaslarına uygun olarak işletmelerde çalışarak yapmalarına 
karar verilmiştir. 

  
11. Ücretsiz izne çıkarıldım. Sigortasız ve evden çalışıyorum şu anda. Geçerli olur mu? 

Hayır, olmaz. İşyerinde eğitim uygulanmasının kabul edilebilmesi için sigortanızın 
işlenmesi gerekiyor. 



12. Daha önce otelde çalıştığımız hizmet belgelerini göstererek mezun olabiliyor muyuz? 
Akademik takvimimizde 1 dönemlik süreci kapsayan işyerinde eğitimin kabul 
edilmesi için o süreleri kapsayan çalışmalar geçerli sayılır. 

 
13. Lisans öğrenimim bitince staj yaptığım yerde kalıp, Antalya’da yeni bir hayat kurabilir 

miyim? 
Firma ile konuşarak bu amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. 


