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       Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof.Dr. Ali ERKUL başkanlığında toplandı. 

Karar No 1- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 2013 tarih ve 41 no’lu kararı 
okundu. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ulaş Baltacı’nın sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Kocaali’de sürdürmesi gerektiği ilgili 
yönetim kurulu kararı ve sağlık raporundan anlaşılmış olup, Kocaeli Üniversitesi Senatosunun uygun bulması koşuluyla, 
ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Kocaeli 
Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav 
sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

Karar No 2- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğrencisi Şükrullah Gönüldaş’ın sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Van’da sürdürmesi gerektiği, 
öğrencinin daha önceden özel öğrenci statüsünde devam etmiş olması ve sağlık raporundan anlaşılmış olup, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Senatosunun uygun bulması koşuluyla, ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-
Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer 
yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy 
birliği ile, 

Karar No 3- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 21 Ağustos 2013 tarih ve 1 no’lu kararı okundu 
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencisi Hatice Yavuz’un öğrenimini 
Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Konya’da sürdürmesi gerektiği ilgili yönetim kurulu kararı ve sağlık 
raporundan da anlaşılmış olup, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunun uygun bulması koşuluyla, ilgili 
öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla 
sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

Karar No 4- Üniversitemiz Tıp  Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 5 Eylül 2013 tarih ve 1 no’lu kararı okundu Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Ersin Kocacık’ın öğrenimini kendi 
Üniversitesinde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Sivas’ta sürdürmesinin gerektiği ilgili yönetim kurulu kararı ve sağlık 
raporundan anlaşılmış olup ilgilinin özel öğrencilik statüsünde öğrenimini Üniversitemiz Tıp Fakültesinde tamamlamasına, 
kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitesinde kalmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesin in’de geçişini onaylayan Senato Kararı gereğince adı geçen öğrencinin öğrenimini 2013/2014 Eğitim- Öğretim yılı 
Güz Yarıyılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürmesine ve sınav sonuçlarının öğrenim yılı 
sonlarında Üniversitesine gönderilmesine oybirliği ile, 

 Karar No 5- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 02 Eylül  2013 tarih ve 38 no’lu 
kararı okundu Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeynep Gökyar’ın sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Kahramanmaraş’da sürdürmesi 
gerektiği ilgili yönetim kurulu kararı ve sağlık raporundan anlaşılmış olup, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Senatosunun uygun bulması koşuluyla, ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz 
yarıyılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer 
yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy 
birliği ile, 

 Karar No 6- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 02 Eylül  2013 tarih ve 39 no’lu 
kararı okundu Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Okan Kanık’ın sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Tokat’da sürdürmesi gerektiği ilgili 
yönetim kurulu kararı ve sağlık raporundan anlaşılmış olup, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunun uygun bulması 
koşuluyla, ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak 
kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 
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 Karar No 7- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 02 Eylül  2013 tarih ve 40 no’lu 
kararı okundu Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Elif Ada’nın sağlık nedenlerinden 
dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Diyarbakır’da sürdürmesi gerektiği ilgili yönetim 
kurulu kararı ve sağlık raporundan anlaşılmış olup, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Senatosunun uygun bulması koşuluyla, 
ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav 
sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

Karar No 8- Ordu Üniveristesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 02 Temmuz  2013 tarih ve 31/34 no’lu 
kararı okundu Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü lisans programı öğrencisi iken 08/03/2010 
tarihinde okuldan kaydı silinen ve 6111 Sayılı Kanun’a ilaveten yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanun’un 11.maddesi ile 2547 
Sayılı Kanun’a eklenen geçici 63.maddesi uyarınca tanınan öğrenci affından yararlanarak ilgili okula kayıt yaptıran ve söz 
konusu af yasasında belirtilen şartları taşıdığı için eğitimine Üniversitemizde devam etmek isteyen öğrenci Hakan Öz’ün 
ilgili yönetim kurulu kararı gereğince Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne yatay geçiş yapmasının 
uygun olduğuna oybirliği ile, 

Karar No -9 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet OK/un sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Diyarbakır da sürdürmesi gerektiği, 
öğrencinin daha önce de özel öğrenci statüsünde, öğrenciliğinin Dicle Üniversitesin de devam etmiş olması ve sağlık 
mazeretinin devam ettiği sağlık kurulu raporundan anlaşılmış olduğundan, Diyarbakır Dicle  Üniversitesi Senatosunun uygun 
bulması koşuluyla, ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından 
itibaren Diyarbakır Dicle  Üniversitesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde 
kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

 

 

 Karar verildi. 

 

 

 

 

 

 


