T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI

Tarih
Toplantı Sayısı

: 22 Ekim 2012
: 12

Karar 1
Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken
12.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6353 sayılı kanunun 11. Maddesi ile 2547 sayılı
kanuna eklenen geçici 63. madde uyarınca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna yatay geçiş yapmak isteyen Hayriye Dündar DURĞUN’un başvurusu hakkında
görüşüldü.
Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken
12.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6353 sayılı kanunun 11. Maddesi ile 2547 sayılı
kanuna eklenen geçici 63. madde uyarınca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna yatay geçiş yapmak isteyen Hayriye Dündar DURĞUN’un müracaatının kabul
edilerek Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim görmesinin uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 2
Üniversitemiz Senatosunun 17.07.2012 tarih ve 09/02 sayılı kararı ile “Çukurova
Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin” 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklik
“İkinci dal genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’ın altında kalan öğrencilerin ikinci dal
programından kaydı silinir” hükmünün 2012 yılı öncesi girişli öğrenciler için uygulanıp
uygulanmayacağı hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Senatosunun 17.07.2012 tarih ve 09/02 sayılı kararı ile “Çukurova
Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin” 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklik
“İkinci dal genel not ortalaması iki dönem üst üste 2.00’ın altında kalan öğrencilerin ikinci dal
programından kaydı silinir” hükmünün 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Karar 3
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak “Cerrahi Onkoloji”
Bilim Dalı kurulması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca “Cerrahi Onkoloji” Bilim Dalı kurulmasının
uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile
karar verildi.

Karar 4
Suriye’deki olaylar nedeniyle Ülkemize sığınan Suriye vatandaşları ve Suriye’de eğitim
görmekte iken ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk
vatandaşı olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere özel öğrenci olarak ders
alabilecek öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri hakkında görüşüldü.
Suriye’deki olaylar nedeniyle Ülkemize sığınan Suriye vatandaşları ve Suriye’de eğitim
görmekte iken ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk
vatandaşı olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere özel öğrenci olarak ders
alabilecek öğrencilerden normal öğretim öğrencilerinden alınan ücret kadar katkı payı/öğrenim
ücreti alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar 5
Özel öğrenci olarak Üniversitemizde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan
öğrencilerin başvuru sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan Özel Öğrenci Komisyon
kararları hakkında görüşüldü.
Özel öğrenci olarak Üniversitemizde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan
öğrencilerin başvuru sonuçlarının Özel Öğrenci Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy
birliği ile karar verildi.

Karar 6
“Yükseköğretim Yasa Tasarısı” hakkında görüşüldü.
Yükseköğretim Yasa Tasarısı Taslağı için hazırlanan değerlendirme raporunun ekteki
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar 7
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Programının Otomotiv
Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Programının Otomotiv
Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

