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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

 

TOPLANTI TARİHİ  : 16.09.2020 

TOPLANTI SAYISI  : 1032 

  

1) Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme  talebi.  
 

Fakültemiz öğrencilerinin dilekçeleri incelenerek; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 28.maddesi, (a) fıkrasında belirtilen “Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile 
üniversiteden ayrılmak istemesi”  hükmü gereğince kayıtlarının silinmesine ve Rektörlük Makamına Azına; 
Oy birliği ile karar verildi. 

  
2) Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz okulu Final  Sınavları not düzeltme formları.  
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulu Final Sınavları sonunda Fakültemizde derse giren öğretim 
üyelerinin not düzeltme formları, öğrencilerin verdiği maddi hata dilekçelerine istinaden düzeltilen 
notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin uygunluğuna, ders kaydı olmayan öğrencilere verilen 
sınav notlarının iptaline; Oy birliği ile karar verildi. 
 
3) Akdeniz Üniversitesin’de özel öğrenci olarak öğrenim  gören Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü öğrencisi Berkay BAYRAM’ın  2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi not dönüşümü. 
 

Yüksek Öğretim Kurumunca düzenlenen ve Üniversitemizi de kapsayan Özel öğrenci değişim programı 
kapsamında Akdeniz Üniversitesine gönderilmiş olan Berkay BAYRAM isimli öğrencinin gittiği 
Üniversitede 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde almış olduğu derslerin not dönüşümlerinin 
bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; 

 
4) Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz 
okulu not dönüşümü.  
 

2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde Pamukkale Üniversitesinden ders alan Fakültemiz Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerin not dönüşümlerinin bölümden geldiği gibi transkriptlerine 
işlenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına;, 
 
5) Fakültemiz Ekonometri Bölümünden Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapan Ulaş Okan TAŞ’ın 
Fakültemize geri dönme talebi.  
 

Fakültemiz Ekonometri Bölümünden El Madde 1 ile Akdeniz Üniversitesine geçen Ulaş Okan TAŞ’ın 
Fakültemize geri dönme talebi Bölüm Başkanlığınca değerlendirilmiş olup, Yükseköğretim Kurulunun Ek 
Madde -1 Uygulama Esaslarında “Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş 
yapabilmesine, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar 
yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS 
merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru 
tarihlerinde geri dönebilmelerine,” hükmü gereği öğrencinin Fakültemize dönme talebinin uygunluğuna, 
öğrenci kaydının yapılmasına ve Rektörlük Makamına Arzına; 

6) Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Merve DİNDAR’ın 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı  
Bahar Dönemi tek ders mezuniyeti.  
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek ders - üç ders Sınavları sonunda Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğretim programındaki derslerini başarı ile tamamladığı anlaşılan öğrencinin mezuniyetinin bölümden geldiği  
gibi uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,  
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7) Fakültemiz İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümüne yatay geçiş hakkı kazanan Özay Gül 
YILDIRIM’ın mazeretli kayıt talebi. 
 

Fakültemiz İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümüne yatay geçiş hakkı kazanan Özay Gül YILDIRIM’ın 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşadığı ve Dünyada  yaşanan salgın hastalık COVİD-19 sebebiyle 
kayda belirtilen tarihlerde yetişemeyeceğinden mazeretli kayıt yaptırma talebinde bulunmuş olup,  
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 
"ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin 
bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu 
tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü 
mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına 
karar verildiği" bildirilmiş olup, ilgili karar doğrultusunda yatay geçiş hakkı kazanan Özay Gül 
YILDIRIM’ın mazeretli kaydının yapılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; 
  
8) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne GNO ile yatay geçiş yapan Kanan 
KHIDIROV’un mazeretli kayıt talebi.  
 

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne GNO ile yatay geçiş yapan Kanan KHIDIROV’un 
Dünyada yaşanan salgın hastalık COVİD-19 sebebiyle kayda belirtilen tarihlerde yetişemeyeceğinden 
mazeretli kayıt yaptırma talebinde bulunmuş olup,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/10/2018 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; "ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde 
kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda 
adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 
kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının 
değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verildiği" bildirilmiş olup, ilgili karar doğrultusunda 
GNO ile  yatay geçiş hakkı kazanan Kanan KHIDIROV’un  mazeretli kaydının yapılmasının uygunluğuna ve 
Rektörlük Makamına Arzına; 
 
9) Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümüne yatay geçiş ile başvuran Beyza  ÇAĞLAYAN’ın yatay 
geçiş  kayıt dilekçesi.  
 

2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre yatay Geçiş müracaatlarının 
değerlendirmesi  ile ilgili  olarak Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığının 10.09.2020 tarih ve 120391 sayılı 
yazısında başvuran öğrenci olmadığını belirtmiş olup, Fakültemiz Yönetim Kurulu ise ilgi yazıya istinaden 
11.09.2020 tarihde  1130 / 4 sayılı kararı ile yatay geçişleri karara bağlamıştır.  
Ancak Beyza ÇAĞLAYAN isimli öğrencinin 16.09.2020 tarihli dilekçesine istinaden dekanlığımızca yapılan 
inceleme neticesinde Beyza ÇAĞLAYAN’ın öğrenci bilgi sistemi üzerinden online olarak başvuru yaptığı  
ve başvurusunun uygun olduğu Dekanlığımızca tesbit edilmiş olup, öğrencinin yatay geçiş  kaydının 
yapılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; 
 
10) Fakültemiz Tüm Bölümlerinin I. sınıf II. öğretim dersleri ve Sağlık Yönetimi Bölümü II. sınıf  
II. Öğretim ders saatleri.  
 

Fakültemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ders programları hazırlanırken mali tedbirler sebebi 
ile bir takım tedbirlerin alınması zorunluluk haline gelmiştir. Bu tedbirler kapsamında Tüm Bölümlerinin  
I. sınıf II. öğretim dersleri ve Sağlık Yönetimi Bölümü II. sınıf II. Öğretim derslerinin saat 17:00’ den önce 
başlatılmasına ve ücret tahakkukunun buna göre yapılmasının uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 


