
YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 

SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

TURİST REHBERLİĞİ PROGRAMI 

 

STAJ DERSİ ÖDEV-PROJE/ARAŞTIRMA HAZIRLAMA İLKELERİ 

         

Turist Rehberliği Programında eğitim alan öğrencilerin okuldaki öğrenim süreleri içinde 

kazandıkları bilgilerin pekiĢtirilmesi ve mesleki becerilerinin artırılması amacı ile 4. Dönem 

dersi olarak verilmekte olan Staj dersinin Covid-19 nedeniyle yeni staj seçenekleri senato 

kararı ile belirlenmiĢtir.  

1. ĠĢyerinde normal sürede (AKTS Ģartı yok) tamamlayabilir. 

2. ĠĢyerinde % 50 azaltılmıĢ sürede (AKTS Ģartı yok) tamamlayabilir. 

3. Uzaktan ödev, proje, veya araĢtırma olarak (önlisans için en az 90 AKTS’lik dersten 

baĢarılı olmak gerekmektedir).  

Not: Uzaktan öğretim ile yaz okulundan ders alan öğrenciler aynı zamanda stajını 

tamamlayabileceklerdir. 

 

Bu çerçevede Akts Ģartını sağlayarak 3. Seçeneği seçen Turist Rehberliği öğrencilerinin 

aĢağıda belirtilen konulardan birini seçerek 29.06.2020/14.08.2020 tarihlerini obs sitemine 

girerek, verilen Ģablona uygun ödevi verilen tarih aralığında hazırlaması gerekmektedir. 

Hazırlanan ödev, proje/araĢtırma, obs sistemine yüklenmelidir.  

  

ÖDEV ġABLONU: 

1. Ödevin ilk sayfasında bu Ģablona yer verilmeli, bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. 

ÖDEV KONUSU:   

ÖĞRENCĠ NO:  

ADI SOYADI:  

T.C. KĠMLĠK NO:  

BÖLÜMÜ /PROGRAMI:  

TELEFON (GSM):  

E-POSTA:  

2. Yazı tipi Times New Roman 12 Punto kullanılmalı, baĢlıklar kalınlaĢtırılmalıdır.  

3. Satır aralığı 1,5 satır, iki yana yaslı ve sayfa kenar boĢlukları 2,5-2,5-2,5-2,5 cm olarak  

ayarlanmalıdır.  



4. Ödev en az 10 en fazla 20 sayfa olacak Ģekilde hazırlanmalıdır. 

5. Son kısmında “Kaynakça” baĢlığı altında faydalanılan kaynaklara yer verilmelidir.  

 

ÖDEV KONULARI: 

1. Eko turizm konusunu araĢtırarak, Isparta’da yapılan ekolojik tur örneklerini yazınız. 

2. Spor turizmi konusunu araĢtırarak, bu kapsamda Davraz Dağı Kayak merkezi turizm 

potansiyelini araĢtırınız. 

3. Macera turizmi konusunu araĢtırarak, örnek turları yazınız. 

4. Ġnanç turizmi kapsamında St. Paul Yolu’nun haritasını çizerek, Psidia Antiocheia kenti 

hakkında araĢtırma yapınız. 

5. Isparta ilindeki Türk Ġslam Sanatı eserlerinden cami, medrese ve kervansarayları 

araĢtırınız. 

6. GAP Turu 7 gece 8 günlük maliyet hesaplamalarının da yer aldığı (40 turist+1 

rehber+1 Ģoför) detaylı bir paket tur hazırlayınız.  

7. Sosyal medya pazarlaması kavramını açıklayarak, turizm sektöründe yapılan örnek 

uygulamaları yazınız. 

8. Yazılı Kanyon Milli Parkı hakkında araĢtırma yapınız. 

9. Karadeniz Turu 7 gece 8 günlük maliyet hesaplamalarının da yer aldığı (40 turist+1 

rehber+1 Ģoför) detaylı bir paket tur hazırlayınız. 

10. Anadolu’daki doğum gelenekleri hakkında araĢtırma yapınız. 


