
Bölüm Adı:

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümü
2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci Başlığı" 

adında yer alacak bilgiler

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Turizm İşletmeciliği bölümünde zorunlu hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık okumak istemeyen 

öğrenciler için muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınavdan başarılı sayılmak için  en az 60 puan 

alınması gerekmektedir.

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajlarınilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Öğrencilerin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi toplam doksan iki (92) iş günüdür. Öğrencilerin, bu sürenin en 

az 30 iş gününe (240 saat) tekabül eden kısmını tek seferde, Kastamonu Üniversitesine bağlı uygulama  birimlerinde 

veya Kastamonu'daki turizm işletmelerinde yapmaları zorunludur. Geriye kalan 62 iş günü ise, Kastamonu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi staja ilişkin esaslarda belirlenen staj yerlerine uygun işletmelerde tamamlanabilir.  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar, Herhangi bir kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşul bulunmamaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri vs. bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Programımız %100 İngilizce olarak eğitim vermektedir.  8 yarıyıl boyunca İngilizce eğitimin yanı sıra Almanca, 

Fransızca ve Rusça seçmeli yabancı dil olarak verilmektedir. Bunun yanı sıra turizm işletmelerinde kullanılan 

otomosyan programları da öğretilmektedir. Ayrıca Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Servisi gibi uygulamalı 

dersler  için  Turizm Fakültesi bünyesinde Parlayan Yıldız Konukevi ve Yatakhan bulunmaktadır.

 Turizm İşletmeciliği müfredatında bazı derslerde ön koşul şartı yer almaktadır (Örn: İngilizce 1 dersinden başarısız 

olan bir öğrenci, İngilizce 2 dersini alamaz).

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. Çalışma süresinin haftanın 

günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan 

öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için 

belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından 

belirlenir.


