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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

YÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

TOPLANTI SAYISI   KARAR NUMARALARI    KARAR TARİHİ  
   37             2019/160-174                                        01.10.2019 

 

 

Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ Başkanlığında 

01.10.2019 Salı günü saat 11.00’da Dekanlık toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki maddelerle 

görüşmeye açılmıştır. 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR        TOPLANTIYA KATILMAYANLAR  
Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ  

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ        

Prof. Dr. İzzet KILINÇ          

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Emel FAİZ   

 

 

KARAR NO: 2019/160 
2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemizi kazanıp 

kayıt yaptıran Fakültemiz öğrencilerinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alıp 

başarılı olduğu derslerden muaf tutulma taleplerine ilişkin, ilgili bölüm muafiyet komisyonunca 

değerlendirilmiş olan ders muafiyetlerinin ekteki şekli ile uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/161 

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile 

yatay geçiş başvurusu kabul edilip kayıt yaptıran XXX numaralı Fakültemiz İşletme Bölümü 

öğrencisi XXX’ın daha önce öğrenip görüp yatay geçişle geldiği yükseköğretim kurumunda alıp 

başarılı olduğu derslerden muaf tutulma taleplerine ilişkin, ilgili bölüm muafiyet komisyonunca 

değerlendirilmiş olan ders muafiyetlerinin ekteki şekli ile uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/162 

2019-2020 öğretim yılı güz döneminde merkezi yerleştirme puanı ile Fakültemiz Yönetim 

Bilişim Sistemleri Bölümüne kayıtlanan XXX numaralı XXX'ın sehven hatalı hazırlanan ders 

muafiyet tablosu yeniden düzenlenmiş halinin ekte belirtildiği şekli ile uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/163 

Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX 

isimli öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin ç bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/164 

Fakültemiz Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX 

isimli öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin f bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 
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KARAR NO: 2019/165 

Fakültemiz Uluslararası Ticaret Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli 

öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin e bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/166 

Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli 

öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin e bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/167 
Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli 

öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin ç bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020, güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile 

dondurulmasının uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/168 

Fakültemiz İşletme Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli öğrencinin 

belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, Üniversitemiz 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince adı geçen öğrencinin 

kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/169 

Fakültemiz Uluslararası Ticaret Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli 

öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin f bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/170 

Fakültemiz İşletme Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli öğrencinin 

belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, Üniversitemiz 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin f bendi gereğince adı geçen 

öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna,. 

KARAR NO: 2019/171 

Fakültemiz İşletme Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli öğrencinin 

belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, Üniversitemiz 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin d bendi gereğince adı geçen 

öğrencinin kaydının 2019-2020 güz döneminde bir yarıyıl süre ile dondurulmasının uygun olduğuna, 

KARAR NO: 2019/172 

Fakültemiz Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX 

isimli öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddenin a bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 
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KARAR NO: 2019/173 

Fakültemiz Uluslararası Ticaret Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX isimli 

öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. Maddesinin f bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz döneminde bir yarıyıl süre ile dondurulmasının uygun 

olduğuna, 

KARAR NO: 2019/174 

Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde kayıtlı XXX numaralı öğrenci XXX 

isimli öğrencinin belgelendirmiş olduğu mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebi doğrultusunda, 

Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. Maddesinin ç bendi gereğince adı 

geçen öğrencinin kaydının 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde iki yarıyıl süre ile dondurulmasının 

uygun olduğuna, 

 
 Oy birliği ile karar verildi. 

 

 


