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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

YÖNETİM KURULU 

 

TOPLANTI SAYISI           KARAR NUMARALARI  KARAR TARİHİ  

    47              2018/276-280               06.11.2018 

 

 

Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. İzzet KILINÇ Başkanlığında 

06.11.2018 Salı günü saat 11:00’da Dekanlık Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki gündem 

konuları görüşmeye açılmıştır. 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR        TOPLANTIYA KATILMAYANLAR 

  

Prof. Dr. İzzet KILINÇ       

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ          

Prof. Dr. Alper ERTÜRK  

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ  

Doç. Dr. Cahit AYDEMİR                            

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Emel FAİZ   

 

   

KARAR NO: 2018/276 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Fakültemiz lisans programlarında yer alan           

EK-1’deki tablodaki derslerin, öğrenci sayılarının fazlalığı, derslik kapasitelerinin yetersizliği, 

ders içeriği ve özellikleri nedeniyle, ilgili Bölüm Başkanlıklarının teklifleri doğrultusunda şube ve 

gruplara bölünerek  yürütülmesinin uygun olduğuna; 

KARAR NO: 2018/277 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İşletme Fakültesi lisans programlarında yer 

alan ve EK-2’deki ders yükü tablosunda belirtilen derslerin, fakültemiz kadrolarında görevli 

öğretim elemanları tarafından ders saati başına ücret ödenmek üzere verilmesinin uygun olduğuna; 

KARAR NO: 2018/278 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İşletme Fakültesi lisans programlarında yer 

alan; ancak fakültemiz kadrolarındaki öğretim elemanlarınca verilemeyen EK-3’deki ders yükü 

tablosunda belirtilen derslerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40/a maddesi uyarınca ders 

saati başına ücret ödenmek üzere görevlendirilen üniversitemizin diğer birimlerindeki öğretim 

elemanları tarafından verilmesinin uygun olduğuna; 

KARAR NO: 2018/279 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İşletme Fakültesi lisans programlarında yer 

alan; ancak fakültemiz kadrolarındaki öğretim elemanlarınca verilemeyen EK-4’deki ders yükü 

tablosunda belirtilen derslerin, 657 sayılı devlet Memurları Kanununun 89. Maddesi uyarınca ders 

saati başına ücret ödenmek üzere üniversitemiz birimlerinden ve diğer kurumlardan 

görevlendirilen kişiler tarafından verilmesinin uygun olduğuna; 

 

276/EK-1%20(Derslerin%20Şube%20ve%20gruplara%20bölünmesi).xlsx
277/EK-2%20(Fakülte%20Hocaları).xls
278
279
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KARAR NO: 2018/280 

  2018-2019 öğretim yılında dikey geçiş sınavı (DGS) ile Fakültemiz Uluslararası Ticaret 

(İ.Ö) Bölümüne kayıt yaptıran xxx numaralı xxx’nun ders muafiyetleri 16.10.2018 tarih ve 

2018/236 nolu kararla kabul edilmiş; ancak ders muafiyetlerinin sehven eksik yapıldığı 

anlaşıldığından önceki kararın iptal edilerek, adı geçen öğrencinin ders muafiyetlerinin EK-5’deki 

muafiyet tablosundaki şekliyle uygun olduğuna; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280/Ders%20Muafiyeti%20(%20Ömer%20Can%20Terzioğlu).pdf

