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ÜniversitemizSenatosuRektörVekili Prof. Dr. HüseyinYILMAZ’ınBaşkanlığındatoplandı. 

 

Karar No 1- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 
öğrencisi Selim Toy’un görme özürlü olması ve Aydın’da memur olarak çalışması nedeniyle öğrenimini 
Aydın’da sürdürmesi gerektiği ilgili evraklardan ve Fakülte Yönetim Kurulu kararından anlaşılmış olup, Adnan 
Menderes Üniversitesi Senatosunun da uygun bulması koşuluyla İlgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci 
statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Adnan Menderes 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 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eda 
Kapucu’nun dilekçesinde belirttiği ve Fakülte Yönetim Kurulunun da ilgili nedenlerden dolayı anılan öğrencinin 
eğitimini ailesinin yanında Batman’da sürdürmesi gerektiği yönünde uygun görüş bildirmiş olması nedeniyle, 
Batman Üniversitesi Senatosunun da uygun bulması koşuluyla öğrenci Eda Kapucu’nun eğitimini özel öğrenci 
statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Batman Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla 
sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

           Karar No 3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi iken ilişiği kesilen, 
6111 sayılı Af Kanunu’nun 173. Maddesi uyarınca 2547 Sayılı Kanun’a geçici olarak eklenen 58. madde 
uyarınca tanınan öğrenci affında faydalanarak eski okuluna kayıt yaptıran Derya Martı (Argöz)’ün ilgili koşulları 
sağladığından bahisle Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne yatay geçiş 
başvurusunda Kırklareli Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olmasından dolayı ilgili öğrencinin 2013-2014 
Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik programına 
yatay geçiş yapma isteminin uygun olduğuna oy birliği ile, 

 Karar No 4- 11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön lisans 
ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27nci maddesinin ikinci fıkrasının ( ç) bendi, (h) bendi ve (ı) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile, 

            “ç) Yarıyıl /yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.” 

             “h) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60/100) ve üzerinde ise ve bağıl değerlendirme 
uygulandığında bu not geçmez notu alıyorsa, altmış (60/100) ve üzerindeki notlar CC olarak verilir.” 

              “ı)  Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde ham başarı not ortalaması en az altmış (60/100) 
dır.” 
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Karar No 5- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Fatma Zehra Ramazanoğlu’nun sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında İstanbul’da sürdürmesi 
gerektiği sağlık kurulu raporundan anlaşılmış olup  ilgili Fakülte Yönetim Kurulu da uygun görüş bildirmiş 
bulunduğundan, İstanbul Marmara Üniversitesi senatosunun da uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin 
eğitimini özel öğrenci statüsünde  2013-2014 eğitim-öğretim yılında (1 yıl süre ile) Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak 
kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 

Karar No 6- Cumhuriyet Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya 
kurumlararası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve üstten ders alma durumlarını 
değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmasına oy birliği ile, 

Komisyon 
Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ 
Prof. Dr. H. İbrahim ACAR 
Prof. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU 
Prof. Dr. Işık YILMAZ  
Doç. Dr. Öznur GÖLBAŞI 
 

Karar verildi. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


