
 
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

ZORUNLU STAJ PROGRAMI 

Sayın Kurum Yetkilisi, 

Bu belge Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Lisans Programlarında yer alan staj derslerinin amaç ve beklentilerini paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Zorunlu stajın üniversite, öğrenci ve staj yapılan kurumdan oluşan üç paydaşlı bir yapı olduğuna ve bu ortak 

çalışmanın, her paydaşın kendi sorumluluklarını yerine getirmesi koşuluyla, tüm katılımcılar için çok faydalı bir 

deneyim olacağına inanıyoruz.  

Özyeğin Üniversitesi’nin öğrencilerine sektörlerle iç içe ve uygulamalı öğrenim olanağı sağlama ilkesi 

doğrultusunda, tüm programlarımız için staj zorunludur.  Yürürlükteki mevzuat gereğince, üniversitemiz zorunlu 

stajını onayladığı her öğrencinin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmekte ve gerekli belgeleri ilgili 

kurumlara sağlamaktadır.  

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin staj deneyimlerinin zorunlu staj olarak onaylanması ve mezuniyet 

yükümlülükleri doğrultusunda akademik kredi alabilmeleri için: 

 Öğrencilerin; programlarının belirlediği önkoşul niteliğindeki dersleri başarı ile tamamlamış olmaları,  

 Kurumların; staj süresini, görev tanımını ve stajın öğrenciye olası kazanımları gibi bilgileri içeren, 

tarafımızdan hazırlanmış “Zorunlu Staj Bilgilendirme Formu”nu doldurup, imzalayarak bize iletmeleri,  

 Staj yapılacak kurum ile staj süresi ve içeriği onaylanmış ve tarafımızca sigorta işlemleri yapılarak staja 

başlayan öğrencinin belirtilmiş süre ve görev çerçevesinde stajını tamamladığına dair resmi bir yazının 

staj yapılan şirket tarafından sağlanması gerekmektedir. 

Üniversitemizin zorunlu staj uygulamasında amaç; öğrencilerin akademik eğitimi kapsamında kuramsal ve 

uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek iş süreçleriyle pekiştirmeleri ve bu staj deneyimi ile 

eğitimlerine ve kariyerlerine yön vermelerini sağlamaktır. Bu nedenle, yukarıda ikinci maddede belirtildiği gibi, 

yapılacak stajın süresi, içeriği ve amaçlanan kazanımları bizim açımızdan önkoşul niteliğindedir. Bu doğrultuda 

zorunlu stajın amaçları ve öğrenciye sağlamasını beklediğimiz kazanımlar şunlardır:  

 Sektörel deneyim sağlamak ve sektörel işleyiş hakkında bilgilenmek, 

 İş süreçleri hakkında deneyim kazanmak, 

 Takım çalışmasının bir parçası olmak, 

 İş dünyasında ihtiyaç duyulan profesyonel ve pratik beceriyi edinmek, 

 Tam zamanlı bir çalışandan beklenenleri deneyimleme şansını elde etmektir.  

 

Ayrıca staj programları sayesinde mezuniyet öncesi öğrencilerimize ve çalıştıkları kurumlara kariyer 

planlamalarında destek olmak da amaçlarımız arasındadır. Bu kazanımları içeren staj programlarının; bu olanağı 

öğrencilerimize tanıyan kurumlara ve bu olanağın getirdiği sorumluluklarının bilincinde olarak stajlarını 

tamamlayan öğrencilerimizin gelişimine değer katacağından eminiz.   

Bununla beraber, staj süreci kapsamındaki tüm paydaşların azami yararı sağlamaları için geri bildiriminiz büyük 

önem taşımaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin size iletecekleri Stajyer Değerlendirme Formu’nu doldurmanızı ve 

staj sonlanmadan bir hafta önce tarafımıza kapalı zarf içinde göndermenizi rica ederiz. 

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu zorunlu staj programı ile ilgili her türlü soru, öneri ya da 

yorumunuzu sas@ozyegin.edu.tr e-posta adresini kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Eğitim felsefemizin 

ayrılmaz bir parçası olan zorunlu staj deneyimini öğrencilerimize kazandırmak için gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz 

destek için teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımızla,  

M. Teoman Alemdar,  

Müdür 

Tel: +90 216 564 9335           sas.in.01 

mailto:sas@ozyegin.edu.tr


  
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME FORMU 

       sas.in.01 

 Bu form, zorunlu ya da isteğe bağlı stajını yapacak olan öğrencilerimizin sosyal güvenlik yükümlülükleri Özyeğin Üniversitesi 
tarafından yerine getirilebilmesi için gerekli olan ön onayın verilmesinde göz önünde bulundurulacak bilgileri içermektedir.  
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

   Formdaki her bölümün eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  

Öğrenci tarafından  doldurulacaktır 

Öğrencinin Adı, SOYADI:   

Öğrenci Numarası:  

TC / Yabancı Kimlik Numarası  

Program / Sınıf: 
……………........... /……………………. 
Program            / Sınıf 

GSM:  

E-mail:   

Staj Türü / Kodu: 
Zorunlu Staj             ☐ 
Ders Kodu: 

İsteğe Bağlı Staj       ☐ 
 

Şirket Yetkilisi Tarafından Doldurulacaktır 

Staj Yapılacak Kurum veya Şirket: 

Adı  

Adresi  

Sektörü  

Faaliyet Alanı  

Yetkili Adı Soyadı  

Telefon No  

E-Posta Adresi  

Şirketin kategorisi: 

☐ Kamu Şirketi        ☐ Özel Şirket            ☐ KOBI  ☐ Araştırma Enstitüsü  

☐ Çokuluslu Şirket  ☐ Diğer (açıklayınız ) : …………………………… 

Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi 
Belirtilen Tarihler Arasındaki  
Toplam Staj Gün Sayısı 

   

Staj Şekli ☐           Tam Zamanlı 
☐        Yarı Zamanlı 
(Yarı Zamanlı Stajlarda Haftalık Çalışılacak 
Günlerin İşaretlenmesi Gerekmektedir) 

Yarı Zamanlı Yapılan Stajlar İçin Çalışma Günleri Yarı Zamanlı Yapılan Stajlar İçin Haftalık Çalışma Gün Sayısı 

☐ Pazartesi ☐ Salı ☐ Çarşamba  

☐ Perşembe ☐ Cuma ☐ Cumartesi ☐ Pazar 
 

Çalışma Programı ve Sunulan Olanaklar: 
(Ücret, Konaklama, Ulaşım, Yemek) 

 

☐  Ücret (……………….-TL)  ☐ Konaklama ☐ Ulaşım ☐ Yemek 
(Ücret alınıyorsa mutlaka belirtilmeli ve bunun dışındaki diğer yan haklar 
işaretlenmelidir) 

Staj Süresince Görev Yapılacak 
Bölüm(ler)/Birim(ler) ve Alan: 

 

Görev Tanımı/İçeriği:  

Öğrencinin kazanması beklenilen yetkinlikler:  

Stajı Değerlendirecek Yetkili 

Adı Soyadı  

Ünvanı  

E-posta  

Telefon  

Öğrencinin 
İmzası 

Kurum-Kaşe 
Onay 

Staj Koordinatörü 
Onay 

 

Yüksekokul Müdürü 
Onay 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 


