T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 04.02.2015
Toplantı No: 02
1. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 04/02/2015 ve 2 sayılı yazısı ekinde yer alan 26/01/2015
tarihli ve 2015/01 sayılı Komisyon Toplantısında alınan 01 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu
kapsamda;
Üniversitemiz Akademik Birimlerinin 2014-2015 Bahar Yarıyılı ders dağılımlarının ekli şekli ile
kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 22/12/2014 tarihli yazısı ekinde yer alan 17/12/2014
tarihli ve 2014/08 sayılı Komisyon Toplantısında alınan 2 ve 4 sıra sayılı kararlar ve ekleri görüşüldü.
Bu kapsamda;
a. “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına ve
konunun gereği için Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
b. “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabule edilmesine oy
birliği ile karar verildi.
3. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 04/02/2015 ve 2 sayılı yazısı ekinde yer alan 26/01/2015
tarihli ve 2015/01 sayılı Komisyon Toplantısında alınan 02 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu
kapsamda;
“Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 10.
Maddesinin 3. ve 4. fıkralarının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine ve konunun gereği için
Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
(3) a) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim
süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
b) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
c) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri belirlenir. Öğretim
dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe

bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan
öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda
eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından
düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.
ç) Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda
başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki
öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
d) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde
yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son
sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle
kısıtlı değildir.
e) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini
bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği
kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız
olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için
hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı
verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara
alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre,
öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde
yararlanamazlar.
4) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve
altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan
öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı
kanunun 46. Maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim
ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli
fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma
programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya
öğrenim ücreti alınır.
4. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 28/01/2015 tarihli ve 46 sayılı yazısı ekinde yer alan
28/01/2015 tarihli ve 24/13 nolu Fakülte Kurulu Toplantısı’nda alınan 05 ve 06 sıra sayılı karar ve ekleri
görüşüldü. Bu kapsamda;
a. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün I. ve II.
Öğretim programlarına

2015-2016 Öğretim yılından itibaren ayrı ayrı 40’ar öğrenci

alınmasının uygun olduğuna ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy
birliği ile karar verildi.
b. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Optik Mühendisliği Bölümünün açılmasının uygun olduğuna
ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
5. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02/02/2015 tarihli ve 41 sayılı yazısı ekinde yer alan 02/02/2015 tarihli
ve 2015/03 nolu Fakülte Kurulu Toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar görüşüldü. Bu kapsamda;
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı Zorunlu Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrencilerin 2014-2015
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında hazırlık sınıfı eğitimine devam etmelerinin uygun olduğuna oy birliği
ile karar verildi.
6. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 30/01/2015 tarihli ve 75 sayılı yazısı ekinde yer alan akademik
birimlerden gelen 2015 yılı ÖSYS ve Yurt dışı kontenjanları görüşüldü. Bu kapsamda;
a) Üniversitemiz akademik birimlerinin 2015 ÖSYS ve Yurtdışı kontenjanlarının geldiği şekli kabul
edilmesine ve konunun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar
verildi.
b) Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde yer alan ve aşağıda belirtilen programların fiziki
mekân (derslik kapasitesi) yetersizliği nedeniyle 2015 ÖSYS kontenjan sayılarının düşürülmesine ve
konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Program ID

Program Adı

2014 ÖSYS Kontenjanı

2015 Talep Edilen Kontenjan

214508
155408
155409
155413
155417

Fen Bilgisi Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Sınıf Öğrt.
Sosyal Bilgiler Öğr.
Türkçe Öğr.

45
60
60
60
60

40
40
40
40
40

7. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nin 04/02/2015 tarihli ve 102 sayılı yazısı ekinde yer alan 02/02/2015
tarihli ve 12 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü.
Bu kapsamda;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için
Üniversitemize verilen 130 kişilik öğrenci kontenjanının bölümlere dağılımının Muallim Rıfat Eğitim
Fakültesinden geldiği şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

