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        ÜniversitemizSenatosu RektörVekili Prof. Dr. HüseyinYILMAZ’ınBaşkanlığındatoplandı. 

 

 Karar No 1- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Serhat Toraman’ın sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, 
ailesinin yanında İstanbul’da bulunan herhangi bir üniversitede sürdürmesi gerektiği sağlık kurulu 
raporundan anlaşılmış olup, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun da uygun görüş bildirmesinden dolayı, 
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi senatosunun da uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin 
eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesinde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri 
Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize gönderilmesine 
oy birliği ile, 

          Karar No 2- 6111 Sayılı Kanundan yararlanarak Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümüne 2012-2013 eğitim-öğretim güz yarıyılı 3. Sınıfa intibakı yapılan Mehmet Karakurt’un, 173. 
Madde kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümüne yatay geçiş yapma istemi görüşüldü. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 
Yönetim Kurulu Kararında belirtilen gerekçeler nedeniyle öğrenci Mehmet Karakurt’un 
Üniversitemize yatay geçiş yapma isteğinin uygun bulunmadığına oy birliği ile, 

Karar No 3- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü öğrencisi 
Berna Sakarya’nın sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği 
ailesinin yanında Denizli’de sürdürmesi gerektiği sağlık kurulu raporundan anlaşılmış olup, ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunun da uygun görüş bildirmiş olması nedeniyle, Denizli Pamukkale 
Üniversitesi senatosunun da uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci 
statüsünde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Denizli Pamukkale Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde 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 4- 11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Cumhuriyet 
Üniversitesi Ön lisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ekteki 
şekliyle değiştirilmesinin uygun olduğuna oy çokluğu ile, (2 red) 

Muafiyetler  

“MADDE 9- (1) Üniversitenin Ön lisans/ lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya 
kurumlararası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu 
derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı tarih veya öğretim yılının/ yarıyılın başlamasından itibaren 
en geç iki hafta içerisinde ilgili bölüme transkripti ile başvurabilir. Muafiyetler ve buna bağlı 
intibaklar ilgili Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Muafiyet ve intibak esasları senato tarafından 
düzenlenir. 

Karar  No  5-  - Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Muhammed Kılıç’ın sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini Şanlıurfa Harran 
Üniversitesinde sürdüremeyeceği, ailesinin ikamet ettiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürmesi 
gerektiği sağlık kurulu raporundan anlaşılmış olup, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin Fakülte 
Yönetim Kurulunun uygun görüş bildirmesi ve Harran Üniversitesi senatosunun da uygun bulmuş 
olması nedenleriyle ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 
güz yarıyılından itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitesinde kalmak 
kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitesine gönderilmesine oy birliği ile, 

 

Karar verildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


