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Karar No:
Fakülte Yönetim Kurulu 30.01.2017 tarihinde saat 12:00'da Dekan Vekili Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT'un
başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.
Karar No:
2017 / 56 Fakülte Yönetim Kurulu'nun 25.01.2017 tarihli 5. oturumunda alınan kararları okunarak onaylandı.
Karar No:
2017 / 57 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet için
öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim
öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 58 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve
mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II.
Öğretim öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 59 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet
için öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim
öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 60 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet için
öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim
öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 61 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın
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yazısı ve mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve
II. Öğretim öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 62 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet
için öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim
öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 63 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet için öğretim
planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim öğrencilerinden bu
hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No:
2017 / 64 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyet için tek ders sınavına girmek isteyen, Fakültemiz
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin başvuruları ile ilgili olarak Bölüm Başkanlığı'nın yazısı ve mezuniyet için
öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan I. ve II. Öğretim
öğrencilerinden bu hakkını kullanmak isteyenlerin dilekçeleri incelendi.
Ekli listede isimleri ve tek ders mezuniyet sınavına girecekleri dersleri belirtilen öğrencilerin “Üniversitemiz EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 8.maddesinin 2.bendine istinaden “Tek Ders Mezuniyet Sınavı” na alınmalarına,
bu haklarını 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği program çerçevesinde
kullanmalarına, durumun Rektörlük Makamı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)na arzına, Bölüm Başkanlığına ve
öğrencilere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
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