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TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN 31/01/2020 TARİH VE 04 SAYILI  

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Sayı    : 4 

Tarih  :  31/01/2020 

 

Toplantıda Bulunanlar                                                                                                               : 

 

1. Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Dekan V. 

2. Prof. Dr. Bilal KIRIMLI, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 

3. Prof. Dr. Ahmet Zeki SAKA, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 

4. Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 

5. Doç. Dr. Ali Aslan TOPÇUOĞLU, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 

6. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜR, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 

7. Hasan Ali CİRİT, Fakülte Sekreteri (Raportör) 

 

Toplantıda Bulunmayanlar                                                                                                          : 

 

1. Doç. Dr. Nihat UZUN, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 

 

GÜNDEM 

 

1-Açılış, 

2-Normal süresi dolan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi, 

3-Lisanüstü eğitimde azami süresi dolan Arş. Gör. Fatma YILDIZ’ın ilişiğinin kesilmesi 

hususunun görüşülmesi, 

4-2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilerin 

daha önce okumuş oldukları Yükseköğretim Kurumlarından başarmış oldukları derslerin 

uyumu ile dönem ve sınıf intibaklarının görüşülmesi,  

5-2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders görevlendirme ve birden fazla şube açma 

durumunun görüşülmesi, 

6-Fakültemizde kayıtlı 335043 öğrenci numaralı Sümeyye ÇELİK’in Sinop Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesinde Özel Öğrenci olarak öğrenim görmesinin görüşülmesi, 

7-Gelen evrak,  

8-Dilek ve temenniler, 

9-Kapanış. 

 

1-Açılış ve bilgilendirme, 

Toplantı Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU başkanlığında saat 13.30’da 

Fakültemiz Toplantı Salonunda başladı ve gündeme geçildi.  

 

2-Normal süresi dolan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi hususu görüşüldü. 

Fakültemiz öğrencilerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemimde ikinci yıl 

(dördüncü yarıyıl) sonunda Arapça Hazırlık Programında başarısız olan aşağıda isimleri yazılı 

öğrencilerin Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Uygulama 

Yönergesinin 8’inci maddesinin 4’üncü bendi hükmü gereği kayıtlarının silinmesinin uygun 

olduğuna; gereği için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulmasına; oy birliği 

ile karar verildi. 

 
PROGRAM ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI TARİHÇE 

İlahiyat (İÖ) 353285 SULTAN CANYURT 16/17 İzinli 17/18, 18/19 Başarısız 

İlahiyat (İÖ) 360821 METİN AYYILDIZ 16/17 İzinli 17/18, 18/19 Başarısız 

 



 

3-Lisanüstü eğitimde azami süresi dolan Arş. Gör. Fatma YILDIZ’ın ilişiğinin kesilmesi 

hususu görüşüldü. 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde:  

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi 

ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on dört yarıyıldır.  

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul 

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 

yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin 

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez 

önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl 

sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.” hükmü gereği fakültemizde 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50 nci maddesinin (d) bendi kapsamında görevli Arş. Gör. 

Fatma YILDIZ’ın 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle fakültemizden ilişiğinin kesilmesine; 

oybirliği ile karar verildi. 

 

4-2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan 

öğrencilerin daha önce okumuş oldukları Yükseköğretim Kurumlarında başarmış 

oldukları derslerin uyumu ile dönem ve sınıf intibakları görüşüldü. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde 06.01.2020 tarihinde yapılan sınavda Hazırlık 

Sınıfında başarılı olan ve aşağıda adı, soyadı, program ve numaraları yazılı öğrencilerin daha 

önce okumuş oldukları Yükseköğretim Kurumlarında başarmış oldukları derslerin uyumu ile 

dönem ve sınıf intibaklarının aşağıya çıkarıldığı şekilde uygun olduğuna; oy birliği ile karar 

verildi. 

 

S.N. PROGRAM NUMARA ADI SOYADI 
BAŞARI 

PUANI 

İNTİBAK 

YAPILACAĞI 

YARIYIL SINIF 

1 BİRİNCİ 190602185 EMİNE YAYLI 87 6 3 

2 BİRİNCİ 190602186 FATMA CANPOLAT 76 6 3 

3 BİRİNCİ 190602204 HALİL CAN ÖZCAN 77 6 3 

4 BİRİNCİ 190602208 BEYHAN ÇOPUROĞLU 82 6 3 

5 İKİNCİ 190602181 MEHMET DEMİRCİ 68 6 3 

6 İKİNCİ 190603088 EMİNE HALDIZ 82 6 3 

       

5-2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders görevlendirme ve birden fazla şube 

açma durumu görüşüldü. 

Ders Yükü Tespiti ve Ek ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların 3’üncü maddesinin (e) 

bendi “ Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel 

olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili 

Bölüm Başkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde 

açılabilir. Bu takdirde, ayrı ayrı vermeleri kaydıyla, bu dersleri veren öğretim elemanlarının 

her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü ve ek 

ders saati olarak aynen uygulanır” hükmü doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı 

bahar dönemi için fakültemizde uygulanacak olan ders görevlendirme ve birden fazla sınıf 

şubelerinin ekli listede belirtildiği şekilde uygulanmasının uygun olduğuna; oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 



 

6-Fakültemizde kayıtlı 335043 öğrenci numaralı Sümeyye ÇELİK’in Sinop Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesinde Özel Öğrenci olarak öğrenim görmesi hususu görüşüldü. 

Fakültemizde kayıtlı 335043 öğrenci numaralı Sümeyye ÇELİK’in Sinop ilinde Kur’an Kursu 

Öğreticisi olarak görev yapması ve ekte sunulan ders planı kapsamında Sinop Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesinde Özel Öğrenci olarak öğrenim görmesinin uygun olduğuna; oy birliği ile 

karar verildi. 

 

7-Gelen evrak (Not düzeltme hususu görüşüldü) 

Fakültemizde kayıtlı öğrencilerimizden 381567 numaralı Feray ÖZBEK’in almış olduğu   

ILH 1023 Siyer-I dersinin bütünleme notu sehven sisteme işlenmemiştir. Adı geçen 

öğrencinin işlenmeyen notunun 65 (Altmışbeş) olarak sisteme girilmesinin uygun olduğuna; 

gereği için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulmasına; oy birliği ile karar 

verildi. 

  

 

8-Dilek ve Temenniler. 

 

Dilek ve temennide bulunan olmamıştır. 

 

 

….…………………………Toplantı saat 14.00’de sona erdi………………………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Hasan Ali CİRİT 

                                                                                                                           Fakülte Sekreteri 


