
EK-1(*) 
         Tarih:      /         /20 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJ 

KOMİSYONU’NA, 

 

Fakültenizin………………………………Bölümü,……………. numaralı öğrencisiyim. İşbaşında eğitim stajını 

yapabilmem için durumumun incelenmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Öğrencinin; 

Cep Telefon numarası:                       E-mail adresi:                         T.C Kimlik numarası: 

  

                                                                                                                                     İmza 

                                                                                                                                Adı Soyadı 

 

 Alt sınıf(lar)dan her hangi bir dersim yok. 

 Alt sınıf(lar)dan aşağıdaki ders(ler)im var: 

  Dersin Kodu  Dersin Adı 

1. ......................... ................................................................... 

2. ……………….     …………………………………………..    

 

                                           Bu kısım Öğrenci Danışmanı tarafından doldurulacaktır 

 

Öğrenci işbaşında eğitim stajını     ( yapabilir)     //     (yapamaz) (*)                             İmza 

                                                                                                                                    Adı Soyadı  
 

 

 

 
(*) Öğrencilerin İşbaşında Eğitim Stajı Yapma taleplerinde ve danışmanların incelenmesinde  “Ticari Bilimler 

Fakültesi Zorunlu İşbaşında Eğitim Stajı Yönergesi” aşağıdaki maddeleri dikkate alınmalıdır. 

Zorunlu İşbaşında Eğitim Stajı Yapma Önkoşulu 

Madde 6: BANK-452, MUH-452, SİGO-452, ULT-452, YBS 452 ve TOT-452 işbaşında eğitim stajlarını yapabilmek için 

öğrencilerin BANK-352, MUH-352, SİGO-352, ULT-352, YBS-352 ve TOT-252 yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları 

gerekmektedir. 

6.1. İşbaşında eğitim stajı yapacak öğrenciler, işbaşında eğitim stajı yapacakları yarıyılda alt sınıflardan alıp kaldığı veya hiç 

almadığı en fazla 2 ders (Dönem Projesi hariç) bulunması koşuluyla işbaşında eğitim stajı yapabilirler.  

6.2. Yaz programında işbaşında eğitim stajı yapacak öğrenciler başka hiçbir ders alamaz. 

Yaz okulunda işbaşında eğitim stajı yapacak öğrenciler, haftanın 5 iş günü staja gidecekleri ve işbaşında eğitim stajı dersinin 

kredisi 8 olduğu için başka ders alamazlar. 

İşbaşında Eğitim Stajının Süresi ve Zamanı 

Madde 7: İşbaşında eğitim stajının süresi, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık 

ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ile Turizm ve Otelcilik Bölümlerinde akademik takvime 

uygun olarak yarıyıl süresince, haftanın 4 iş günü ve günde 8 saat olarak uygulanır.  

7.1. İşbaşında eğitim stajı, ders programının 8. yarıyılında zorunlu ders statüsündedir (Turizm ve Rehberlik Bölümü 

öğrencileri hariç). 8. yarıyılda yapılamayan işbaşında eğitim stajı, takip eden güz yarıyılında da yapılabilir. 

7.2. İşbaşında eğitim stajı yaz programında da yapılabilir. Ancak yaz programında işbaşında eğitim stajı süresi, haftanın 5 

işgünü, günde 8 saat ve 10 hafta olarak uygulanır. 

7.3. Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iş yerinin kapanması vb. nedenlerle işbaşında eğitim stajı çalışmalarına ara 

verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, işbaşında eğitim staj 

koordinatörlüğünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti 

yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değişikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleştiği 

tarihin dışına taşarsa işbaşında eğitim stajı tekrarlanır. 
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