
T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

BİRİM KALİTE KOMİSYON KARARLARI 

 

Toplantı Tarihi : 02/11/2022                Toplantı Sayısı: 4 

GÜNDEM : 

 

1- Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Işıl ARIKAN SALTIK’ın 

talebimize istinaden hazırlamış olduğu ve Dekanlığımıza ilettiği  “Öğrencilerimizin staj 

yapabilecekleri kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve 

öğrencilerimizin mezun olunca çalışabileceği ve irtibatta bulunabileceği mekanlara gezi 

düzenlenmesi” konularında görüş ve önerilerini içeren raporunun  değerlendirilmesi.  

 

TOPLANTIYA KATILANLAR. 

Prof.Dr.Füsun ÖZERDEM    Başkan  

Prof.Dr.Ali Ender ALTUNOĞLU   Üye 

Doç.Dr.Hakan KİRACI     Üye 

Doç.Dr.Onur AKBULUT    Üye 

Dr.Öğr.Üyesi Muhammer İLKUÇAR  Üye 

Dr.Öğr.Üyesi Aynur YILDIRIM    Üye  

Fakülte Sekreteri Gürcan KARA   Üye  

 

 Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 02.11.2022 tarihinde saat 11:30’da Prof.Dr.Füsun 

ÖZERDEM’in başkanlığında Dekanlık Makam Odasında toplandı. 

 

KARAR 1: Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Işıl ARIKAN SALTIK’ın 

talebimize istinaden hazırlamış olduğu ve Dekanlığımıza ilettiği  “Öğrencilerimizin staj 

yapabilecekleri kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve öğrencilerimizin 

mezun olunca çalışabileceği ve irtibatta bulunabileceği mekanlara gezi düzenlenmesi” 

konularında görüş ve önerilerini içeren raporunun  değerlendirilmesine geçildi.  

 Yapılan görüşmeler sonucunda,  

- Fakültemizde sadece Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için 3. Sınıf 6.yarıyılda 

meslek stajı dersi yer almaktadır. Öğrencilerimizin staj eğitimini turizm sektöründe 

marka değeri olan, kurumsal, çalışanlarına değer veren işletmelerde yapılması staj 

eğitiminin etkinliğinin verimini artıracağına, belirtilen nitelikleri taşıyan tuzim 

işletmeleri ile iletişimin güçlendirilmesi ve akademi sektör işbirliğinin 

güçlendirilmesine, karşılıklı ziyaretler ve ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle işbirliğinin 

artırılmasına, 



- Geleneksel olarak düzenlenen kariyer günü etkinliklerinin artırılması ile hem turizm 

öğrencileri hem de diğer bölümlerde öğrenim gören ve turizmde kariyer yapmayı 

düşünen öğrencilerimize pek çok işletme ile tanışma, iş görüşmesi yapma ve istihdam 

fırsatı yaratılabileceğine, 

- Fakültemizde sadece Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün müfredatında staj bulunmakta 

olup diğer bölüm öğrencilerinin de sektörü tanımaları, yerinde gözlem yapabilmeleri 

adına eğitim-öğretim döneminde, ilgili işletmelere, çekim merkezlerine, kurum ve 

kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirebilmeleri için teknik gezi programı tasarımının 

yapılmasına dair Birim Kalite Komisyonu üyelerinin bölüm başkanları ile irtibata 

geçerek bir gezi listesi hazırlamalarının istenmesine  

 Karar verildi.  

           

 Prof.Dr.Füsun ÖZERDEM       Başkan    İmza  

 Prof.Dr..Ali Ender ALTUNOĞLU     Üye    İmza 

 Doç.Dr. Hakan KİRACI    Üye    İmza 

Doç.Dr.Onur AKBULUT    Üye    İmza  

Dr.Öğr.Üyesi Muhammer İLKUÇAR Üye    İmza 

Dr.Öğr.Üyesi Aynur YILDIRIM   Üye    İmza  

Fakülte Sekreteri Gürcan KARA  Üye    İmza  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


