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 GÜNDEM: 

 

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip ASD’ndaki bütün derslerinden başarılı olup, 

mezuniyete hak kazanan aşağıda Adı-Soyadı, bölümü ve numarası, mezuniyet tarihi belirtilen öğrencinin 

Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy 

birliği ile karar verildi. 

 

02- Seramik ve Cam Bölümü Öğrencisi 1111907006 numaralı Canan KUNDUKAN’ın Staj notunun Bölüm 

Başkanlığından geldiği aşağıdaki şekliyle kabulüne ve öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna 

oy birliği ile karar verildi. 

 

03- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı kayıt yenileme döneminde, Fakültemiz Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları ASD öğrencilerinin ekle-sil haftasında sehven seçtikleri seçmeli 

ders yerine, başka bir seçmeli dersin atanması ve atanan dersin ders görevlendirmesinin Bölüm 

Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
04- Fakültemiz Müzik Bölümü 1511908021 numaralı öğrencisi Remzi TAŞYÜREK’in mezuniyet sırasında AKTS 

eksikliği nedeni ile sıkıntı yaşamaması için, aşağıda belirtilen 2 dersin 2015 müfredatındaki AKTS’lerine 

saydırılmasının Bölüm Başkanlığından geldiği aşağıdaki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

     

05- Fakültemiz Müzik Bölümü 0811908008 numaralı öğrenci Osman Faik ÖZDEMİR’in mezun olabilmesi 

için, 1. Sınıf Güz ve Bahar döneminde 2008 müfredatındaki 5 adet dersinin eşleniklerinin yapılması (Tablo 

1) not çizelgesinde görünüp transkriptinde görülmeyen 1 adet dersinin ise transkriptine eklenmesi (Tablo 

2) not çizelgesinde görünüp transkriptinde görülmeyen 2 adet dersinin ise eşleniklerinin yapılıp 

transkriptine eklenmesinin (Tablo 3); ayrıca 1 adet dersi farklı kodda alınıp başarı ile tamamlandığı için 

eski kod ile olanın transkriptinden çıkarılması (Tablo 4); aynı adlı iki farklı kodlu derslerinden ise muaf 

tutulmasının (Tablo 5) Bölüm Başkanlığından geldiği aşağıdaki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar 

verildi. 

 

06- Fakültemiz Müzik Bölümüne ait 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Görevlendirmesinin 

Bölüm Başkanlığından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile 

karar verildi. 

 

07-  Öğretim Elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi uyarınca görev süresi bitiş 

tarihinden itibaren belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılmasının Bölüm Başkanlığından geldiği 

aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 
 

08- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu itibarıyla Azami öğrenim sürelerini tamamlayan 

öğrencilerin 2. Ek Sınav notlarının Bölüm Başkanlığından geldiği aşağıdaki şekliyle kabulüne ve öğrenci 

bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 


