SAKARYA UNiVERSiTESl
TEKNOLOJl FAKULTESi
FAKULTE YONETIM KURULU KARAR SUREXl
Toplanti No
Toplanti Tarihi

: 259
: 10.02.2017

Fakulte Disiplin Kurulu, Dekan Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK'in ba ? kanliginda toplanarak
giindem maddelerini goru^mii? ve a?agidaki kararlari almi§tir.
01- Fakultemiz Soru§turma Komisyonun 18/01/2017 tarihli ve 302.12.01/1918 sayili Disiplin
Soru§turmasi Raporu goru§meye a9ildi.
Yapilan goru§meler sonunda; Fakultemiz Makine Miihendisligi Boliimii
ogrencilerinden G1309.06023 no'lu Funda AKIL'in, 27.12.2016 tarihinde saat 09.00'da
yapilan MAK 038 Alternatif Enerji Kaynaklari dersi final smavinda "Smavlarda Kopya
(Jekmek veya ^ektirmek" su9unu i?ledigi anla§ildigindan adi gegen ogrenciye, 2547 Sayili
YOK Ogrenci Disiplin Yonetmeliginin 7/e maddesince "Bir Yariyil i Q in Uzakla§tirma"
cezasmm gerektigi tespit edilmi§tir. Ancak ogrencinin iyi hali ve daha once hi9 disiplin cezasi
almami§ olmasi nedeniyle ayni yonetmeligin 23. maddesi geregince cezasi hafifletilerek 6.
maddeye gore 27 M a r t - 02 Nisan 2017 tarihleri arasinda "Bir H a f t a Uzakla§tirma Cezasi"
verilmesine ve adi ge9en ogrencinin bu siire i9erisinde derslere ve sinavlara katilmamasina oy
birligi ile karar verildi.
02- Fakultemiz Soru§turma Komisyonun 13/01/2017 tarihli ve 302.12.01/1449 sayili Disiplin
Soru§turmasi Raporu goru§meye a9ildi.
Yapilan goru§meler sonunda; Fakultemiz in§aat Miihendisligi Boliimu ogrencilerinden
1209.04005 no'lu Refik Lutfi AY'm, 02.01.2017 tarihinde saat 13.00'te yapilan Yapilarda Su,
Isi ve Ses Yalitimi dersi final smavmda "Smavlarda Kopya ^ekmek veya (;:ektirmek" su9unu
i?ledigi anla§ildigmdan adi ge9en ogrenciye, 2547 Sayili YOK Ogrenci Disiplin
Yonetmeliginin 7/e maddesince "Bir Yanyil i9in Uzakla§tirma" cezasimn gerektigi tespit
edilmi§tir. Ancak ogrencinin iyi hali ve daha once hi9 disiplin cezasi almami§ olmasi nedeniyle
ayni yonetmeligin 23. maddesi geregince cezasi hafifletilerek 6. maddeye g5re 27 M a r t - 02
Nisan 2017 tarihleri arasinda "Bir Hafta Uzakla§tirma Cezasi" verilmesine ve adi ge9en
ogrencinin bu siire i9erinde derslere ve sinavlara katilmamasina oy birligi ile karar verildi.
03- G6ru§ulecek ba§ka bir giindem maddesi bulunmadigi i9in toplanti sonlandirilmi§tir.
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