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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

 

TOPLANTI TARİHİ  : 22.09.2020 

TOPLANTI SAYISI  : 1035 

  

1) Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme talebi.  
 

Fakültemiz öğrencilerinin dilekçeleri incelenerek; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 28.maddesi, (a) fıkrasında belirtilen “Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile 
üniversiteden ayrılmak istemesi”  hükmü gereğince kayıtlarının silinmesine ve Rektörlük Makamına Azına; 
Oy birliği ile karar verildi.  
 
2) Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz okulu Final Sınavları not düzeltme formları ve 
Final Mazeret sınavı not bildirim formları.  
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulu Final Sınavları sonunda Fakültemizde derse giren öğretim 
üyelerinin not düzeltme formları ve Final Mazeret sınavı not bildirim formları öğrencilerin verdiği maddi 
hata dilekçelerine istinaden düzeltilen notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin uygunluğuna, ders 
kaydı olmayan öğrencilere verilen sınav notlarının iptaline; Oy birliği ile karar verildi. 
  
3) Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Uğur Zafer KAPLAN’ın çift anadal kayıt 
başvurusu. 
 

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü 1********* numaralı öğrencisi Uğur Zafer KAPLAN’ın 2019-
2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulunda aldığı derslerin notlarının girilmemiş olmasından dolayı öğrenci 
online çift anadal başvurusu yapamamıştır. Öğrencinin tüm ders notları girildikten sonra çift anadal 
başvurusunun kabul edilmesinin uygunluğuna, kararın öğrenciye, bölüm başkanlığına bildirilmesine; Oy 
birliği ile karar verildi. 
  
4) Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümüne GNO ile yatay geçiş yapan Merve PARLAK’ın  mazeretli 
kayıt talebi. 
 

Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümüne GNO ile yatay geçiş yapan Merve PARLAK’ın Dünyada yaşanan 
salgın hastalık COVİD-19 sebebiyle kayda belirtilen tarihlerde yetişemeyeceğinden mazeretli kayıt yaptırma 
talebinde bulunmuş olup,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında; "ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan 
adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin 
ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının 
yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının 
değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verildiği" bildirilmiş olup, ilgili karar doğrultusunda 
GNO ile  yatay geçiş hakkı kazanan Merve PARLAK’ın  mazeretli kaydının yapılmasının uygunluğuna ve 
Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 
 
5) Fakültemiz İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü aday öğrencisi Gülistan AKAN’ın mazeretli kayıt 
yaptırma talebi.  
 

Fakültemiz İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü aday öğrencisi Gülistan AKAN’ın  Dünyada yaşanan salgın 
hastalık COVİD-19 sebebiyle kayda belirtilen tarihlerde yetişemeyeceğinden mazeretli kayıt yaptırma 
talebinde bulunmuş olup,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında; "ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan 
adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin 
ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının 
yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının 
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değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verildiği" bildirilmiş olup, ilgili karar doğrultusunda 
İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü aday öğrencisi Gülistan AKAN’ın  mazeretli kaydının yapılmasının 
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar verildi. 

 
6) Fakültemiz İşletme Bölümü öğrencisi Ali Alper AYTEKİN ders saydırma dilekçesi.  
 

Fakültemiz İşletme Bölümü 1********* nolu 4.sınıf 2. öğretim öğrencisi Ali Alper AYTEKİN’in vermiş 
olduğu dilekçesi bölüm başkanlığınca değerlendirilmiş olup, Bölüm Başkanlığının görüşü doğrultusunda 
2019-2020 yazokulunda Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde alıp AA notu ile başarılı 
olduğu ISL339 kodlu Üretim İşlemleri Yönetimi dersini 2. sınıf bahar dönemi dersi olan ISL-302 kodlu 
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim dersine, YBS432 kodlu Stratejik Yönetim AA notu ile başarılı olduğu 
dersini 4.sınıf bahar dönemi ISL-422 kodlu Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi dersine sayılmasına ve öğrenci 
bilgi sisteminde öğrencinin üzerine aktarılmasına; Oy birliği ile karar verildi. 
 
7) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Ömer Faruk ELİTOK’un özel 
öğrenci olarak Afyon Kocatepe Üniversitesine geçme talebi.  
 

Fakültemiz Siyaset Blimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1*********  numaralı Ömer Faruk ELİTOK’un 
isimli öğrencinin Polis Memuru olarak Afyonkarahisarda çalışması nedeniyle,  Süleyman Demirel 
Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin 2. Bölümünün 4. Maddesinin1.bendi “Bir yükseköğretim 
kurumunda kayıtlı öğrenci farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı elde etmek için veya özel 
durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle, kaydı kendi üniversitesinde kalmak şartıyla her iki üniversitenin ilgili 
birim yönetim kurullarının uygun görmesi halinde özel öğrenci olabilir.” hükmü  gereği  2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz  Yarıyılından itibaren mezun olana kadar özel öğrenci olarak öğrenimine Afyonkarahisar 
Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde 
devam etmesine, kararın öğrenciye, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne ve Rektörlük Makamına Arzına; Oy birliği ile karar 
verildi. 
  
8) Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulu Final Sınavları 
mezuniyetleri. 
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz okulu Final Sınavları sonunda Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölüm 
öğretim programındaki derslerini başarı ile tamamladıkları anlaşılan öğrencilerin mezuniyetinin bölümden 
geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına, Oy birliği ile karar verildi. 
   
9.1) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Yönetimi Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran Metehan Berke OKAL ‘ın ders muafiyeti.  
  

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yatay Geçiş  ile Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden Metehan Berke OKAL’ın  vermiş olduğu dilekçe ve ekleri bölüm 
başkanlığınca  incelenmiş olup,  öğrenci 4 AKTS’lik dersten muaf olup 1. Sınıfa intibakına, muaf olacağı ve 
alacağı derslerin bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 
 
9.2) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Yönetimi Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran Fatıma YILMAZGİL’in ders muafiyeti.  
 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yatay Geçiş  ile Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden Fatıma YILMAZGİL’in   vermiş olduğu dilekçe ve ekleri bölüm 
başkanlığınca  incelenmiş olup,  öğrenci 48 AKTS’lik dersten muaf olup 2. Sınıfa intibakına, muaf olacağı 
ve alacağı derslerin bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 

 

9.3) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Yönetimi Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran Zafer AVDAN’ın  ders muafiyeti.  
  

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yatay Geçiş  ile Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden Zafer AVDAN’ın   vermiş olduğu dilekçe ve ekleri bölüm 
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başkanlığınca  incelenmiş olup,  öğrenci 62 AKTS’lik dersten muaf olup 2. Sınıfa intibakına, muaf olacağı 
ve alacağı derslerin bölümden geldiği gibi  kabul edilmesinin uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 
 
9.4) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Yönetimi  Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran İlayda BAŞARAN’ın  ders muafiyeti.  
   

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yatay Geçiş  ile Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden İlayda BAŞARAN’ın   vermiş olduğu dilekçe ve ekleri bölüm 
başkanlığınca  incelenmiş olup,  öğrenci 69 AKTS’lik dersten muaf olup 2. Sınıfa intibakına, muaf olacağı 
ve alacağı derslerin bölümden geldiği gibi kabul edilmesinin uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 
 
9.5) Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Yönetimi  Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran Hüseyin KEMENÇE’nin  ders muafiyeti.  
 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yatay Geçiş  ile Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden Hüseyin KEMENÇE’nin   vermiş olduğu dilekçe ve ekleri bölüm 
başkanlığınca  incelenmiş olup,  öğrenci 16 AKTS’lik dersten muaf olup 1. Sınıfa intibakına, muaf olacağı 
ve alacağı derslerin bölümden geldiği gibi  kabul edilmesinin uygunluğuna; Oy birliği ile karar verildi. 


