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05.04.2019 Tarihli Senato Toplantısı  

Karara Bağlanan Gündem Maddeleri 

1. Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün 2018-2019 
eğitim öğretim yılında 4. sınıf Sektör Tümleşik Eğitimi STE programına katılan 
öğrenci sayısının beklenenden daha yüksek olmasının yarattığı uygulama zorlukları 
göz önünde bulundurularak Sektör Tümleşik Eğitim STE Programının 2019-2020 
eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak uygulanmasına ilişkin konunun 
Üniversitemiz Senatosu’nda yeniden görüşülmek üzere gündemden 

çekilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

2. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2019 YKS 
Tercih Kılavuzunda Tablo 3'te yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve 
Açıklamaları bölümüne, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programına 
kayıt için "Üniversite veya Devlet Hastanelerinden bu mesleği yürütmeyi 

engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık raporu 

alınması gerekmektedir." koşulunun eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar 
verildi. 

3. Üniversitemiz Lisans Programlarında kayıtlı olan 2014 ve öncesi girişli 

öğrencilerden 4 yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtlarının 
silinmesi uygun görülerek, Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne sunulmasına, 
mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

4. Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe bilgi 
düzeylerini geliştirmeye yönelik olarak seçmeli ders statüsünde olmak 

üzere haftada en az 2 ulusal kredi değeri olan “Akademik Türkçe” adında 

bir dersin Üniversitemiz seçmeli ders havuzunda yer almasına mevcudun 
oybirliği ile karar verildi. 

5. Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6. 
bendi gereği, Üniversitemiz Ön Lisans Programlarında kayıtlı olan 2015 

girişli öğrencilere, birinci ek sınav ve ikinci ek sınavların Temmuz 2019 ayı 

içerisinde, Akademik birimlerin tespit edeceği tarihlerde yapılmasına 
mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

6. Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonuna Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI, Prof. Dr. Pelin 
Gürkan ÜNAL ve Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ' ün yerlerine yeni üye seçimi yapılmasına 

ilişkin konunun Üniversitemiz Senatosu’nda yeniden görüşülmek üzere 

gündemden çekilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

7. Üniversitemiz Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Tarım Makinaları Programına, 2019-
2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “30 (otuz) öğrenci alınması” uygun 
görülerek, Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne sunulmasına, mevcudun 
oybirliği ile karar verildi. 

8. Üniversitemiz Malkara Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık 
Programına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “40 (kırk) öğrenci 
alınması” uygun görülerek, Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne 

sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
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9. Üniversitemiz “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi”ne 
ilişkin konunun Üniversitemiz Senatosu’nda yeniden görüşülmek üzere 

gündemden çekilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

10. Üniversitemiz “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulunda kullanılacak tablo ve 
formlar”a ilişkin konunun Üniversitemiz Senatosu’nda yeniden görüşülmek 

üzere gündemden çekilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


