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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

 

TOPLANTI TARİHİ  : 21.05.2020 

TOPLANTI SAYISI  : 1009 

  

1) Fakültemiz İşletme Bölümünün zorunlu stajının pandemi nedeniyle dijital imkanlarla uzaktan 
yapılması. 
 

Fakültemiz İşletme Bölümünün  zorunlu stajının pandemi nedeniyle dijital imkanlarla uzaktan yapılması ile 
ilgili aldığı 21.05.2020 tarihli ve 810-1 sayılı Bölüm Kurulu Kararı Fakülte Yönetim Kurulumuzca 
incelenmiş olup, bölümün zorunlu stajının bölümden geldiği şekliyle aşağıdaki gibi uygulanmasına ve 
Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

PANDEMİ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI 

  Fakültemiz İşletme Bölümünde  Staj yapmak isteyen tüm öğrencilerin İşletme Bölümü Staj 
Komisyonunun hazırlamış olduğu ve Ek-1 olarak belirtilen “Pandemi Dönemi Staj Tercih 
Beyannamesi” ni ve Ek-2’ de belirtilen “Staj Tercihi Dilekçesi” ni doldurarak Staj Komisyonuna 
osmanpalanci@sdu.edu.tr eposta adresine iletmeleri zorunludur.  Fakültemiz İşletme Bölümünde 
13/03/2020 tarihinden önce staja başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin, tüm derslerini tamamlayarak 
mezun olabilmek için sadece zorunlu stajları kalmış öğrencilerin ve mezuniyet aşamasında olmayıp yaz 
döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj işlemlerinde izleyeceği yol haritası aşağıda maddeler 
halinde yazılmıştır. 

 1.Mezuniyet aşamasında olmayan ve yaz dönemin de staj yapmak isteyip OBS sistemi üzerinden staj 
başvurusu yapan öğrencilerin firma onayları, uygun görülmesi halinde staj komisyonu tarafından 
onaylanmaya devam edecektir. Pandemi döneminin yaz dönemi boyunca devam etmesi halinde, öğrencilerin 
staj evraklarının teslimi, bölüm staj yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak eposta yoluyla alınacaktır. 
Kapalı zarf ile teslim edilmesi gereken Staj Değerlendirme Formu, stajın yapıldığı firma yetkilisi tarafından 
doldurularak eposta yoluyla staj komisyonuna ulaştırılacaktır. 

 2. Komisyonumuz, ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak, 
bölümümüzdeki zorunlu stajların, sadece Pandemi dönemi ve sadece mezuniyet aşamasında bulunan 
öğrencileri kapsamak şartıyla uzaktan yapılabilmesine imkân tanıma kararı almıştır. Özellikle mezuniyet 
aşamasında bulunan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir hak kaybına uğramamaları 
adına bu karar alınmıştır. 

 3. Komisyonumuz, Pandemi dönemi boyunca, bölüm staj yönergesinde gerekli değişiklikleri 
yapmayı uygun görmüştür. 

 Buna göre; 

 4. Pandemi dönemi başlangıç tarihi 13.03.2020 tarihi olarak ilan edilmiştir. Pandemi döneminden 
önce staja başlamış ve stajını tamamlayamamış öğrenciler ile Pandemi döneminden sonra staj yapmak 
isteyen öğrencileri ayrı ayrı değerlendirme kararı alınmıştır. 

 5. 13.03.2020 tarihinden sonra yani Pandemi döneminin ilanından sonra mezun durumda olup sadece 
Staj dersi kalan ve Stajı onaylanarak Pandemi’ den dolayı beklemede olan öğrenciler için, bölüm staj 
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komisyonu üyeleri gözetiminde uzaktan staj yapma imkânı verilecektir. Ek 3 listesinde yer alan bu 
durumdaki öğrencilerin ISL-442 kodlu Zorunlu Yaz Stajı (30 İş Günü) dersi ile ilgili olarak sınav 
değerlendirme yöntemini öğrenmek amacıyla acil olarak osmanpalanci@sdu.edu.tr adresinden İşletme 
Bölüm Komisyonuna ulaşmaları önemle rica olunur. Aksi halde bu öğrencilerin stajları kabul 
edilmeyecektir. Bu planlara uymak şartıyla, mezuniyet aşamasında ki öğrenciler isterlerse stajlarını uzaktan 
yapabileceklerdir. 

 6.  4. ve 5. Maddelerde yer alan her iki grup staj öğrencileri de staj bitiminde bölüm staj yönergesine 
uygun olacak şekilde yapılan staj ile ilgili belgeleri mail yoluyla staj komisyonuna teslim edecektir. Staj 
komisyon gözetiminde uzaktan staj yapıldığı için Staj Değerlendirme Formu Komisyon üyeleri tarafından 
doldurulacaktır. Diğer belgelerin asıllarını ise Pandemi dönemi bittikten sonra bölüme teslim edecektir. 

 7.  4. ve 5. Maddelerde açıklanan şartlarda staj yapmak istemeyen öğrenciler, Pandemi 
döneminin bitiminden sonra kendi bulacakları firmalarda veya mevcut firmalarında staj komisyonunun 
onayını aldıktan sonra stajlarını yapabileceklerdir. Bu stajlar için şu an da yürürlükte olan bölüm staj 
yönergesi aynen geçerli olacaktır. 

 8. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi sonunda zorunlu stajları hariç tüm derslerini 
tamamlamış olan öğrenciler de Pandemi döneminin devam etmesi şartıyla 5. Madde kapsamında 
değerlendirilebilecektir. 

2.1) Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Rovshen Bayramdurdyyev’in Erasmus 
Programında aldığı derslerin not dökümü. 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü 1********* numaralı lisans öğrencisi Rovshen Bayramdurdyyev, 
2019- 2020 Güz döneminde War Studies University- Polonya'da öğrenim görmüş olup,  Lisans öğrencisi 
Rovshen Bayramdurdyyev'in üniversiteden almış olduğu derslerin kredi ve not dökümünün bölümden 
geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 
 
2.2) Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Nadir Furkan EKİCİ’in Erasmus 
Programında aldığı derslerin not dökümü 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü 1********* numaralı lisans öğrencisi Nadir Furkan EKİCİ, 2019- 
2020 Güz döneminde Stanistaw Staszic  University of Applied Sciennes in Pila - Polonya'da öğrenim görmeye 
hak kazanmıştır.  Lisans öğrencisi Nadir Furkan EKİCİ’nin üniversiteden almış olduğu derslerin kredi ve not 
dökümünün bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği 
ile karar verildi. 
 
2.3) Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Mert Şarkı’nın Erasmus Programında aldığı 
derslerin not dökümü. 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Nicolaus Copernicus- Polonya ile yapmış olduğu ikili anlaşma 
kapsamında, değişim öğrencisi olarak 2019 -2020 Güz dönemi eğitim alan  1********* numaralı Lisans 
öğrencisi Mert Şarkı’nın üniversiteden almış olduğu derslerin kredi ve not dökümünün bölümden geldiği gibi 
kabul edilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 
      
3) Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Mustafa Yiğit ÇETİNKAYA’nın 2019-2020 
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenim Anlaşması. 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümünün LublinUniversity of Technology – Polonya ile yapmış olduğu 
ikili anlaşma kapsamında, Erasmus+ değişim öğrencisi olarak 2019-2020 Akademik yılı Bahar döneminde 
eğitim almakta olan 1********* numaralı Lisans öğrencisi Mustafa Yiğit Çetinkaya’nın almakta olduğu 
derslerle ilgili değişikliği belirtilen değişen öğrenim anlaşmasının bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin 
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 

 
 


