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2019.38.01 Mimarlık Fakültesi’nin 26/11/2019 tarih ve 10553 sayılı gündem talep yazısına 

istinaden; 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

seçmeli dersi olarak ilk kez açılacak olan ve ekte bulunan ARCD 112 The Challenges of Global 

Urbanization (2+1, 3 Kredi, 5 AKTS) ders içeriğinin ders kataloğuna eklenmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

2019.38.02 Personel Daire Başkanlığı’nın 25/11/2019 tarih ve 10452 sayılı gündem talep 

yazısına istinaden; Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele ilişkin 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uyarınca kullandırılan izin hakları ve bu izinlerin kullanımında birlikteliğin 

sağlanması amacıyla hazırlanan Akademik ve İdari Personel İzin Yönergesi’nin ekteki şekilde 

kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

2019.38.03 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 26/11/2019 tarih ve 10496 sayılı gündem talep 

yazısına istinaden; Üniversitemiz Yan Dal Programı Yönergesi’nin 7. maddesinin 4. fıkrasının 

b bendinde geçen “Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından 

itibaren en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında olması,” hükmü, Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 

Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 19. 

maddesinde geçen “Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, 

en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.” hükmünü kapsamadığından söz konusu 

yönergenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

Üniversitemiz Yan Dal Programı Yönergesi’nin 7. maddesinin 4. fıkrasının b bendi; 

Eski   : Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken 

üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında olması, 

Yeni  : Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken 

üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında olması. 

2019.38.04 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 26/11/2019 tarih ve 10532 sayılı gündem 

talep yazısına istinaden; Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’nün 

2019 yılı eğitim planlarının ekteki şekilde güncellenmesine oybirliği ile karar verildi. 

2019.38.05 Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin 26/11/2019 tarih ve 10541 sayılı gündem talep 

yazısına istinaden; 2019 - 2020  Eğitim - Öğretim yılında  ilk  defa  açılması  planlanan ve ekte 

bulunan BA446 Python Programlamaya Giriş (Introduction to Python Programming) ders 

içeriğinin ders kataloğuna eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

2019.38.06 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan 

işbirliği protokolü kapsamında üniversitemizde Genç Ofis Komisyonu’nun kurulmasına ve 

kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

2019.38.07 Lisansüstü programlarda tez savunma, doktora yeterlilik sınavı, tez izleme 

komitelerinde görev alacak jüri üyelerinin gerekli hallerde çevrimiçi uzaktan katılım 

sağlamasına oybirliği ile karar verildi. 


