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Toplantı Tarihi: 01.04.2015
Toplantı No: 05
1. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 04/02/2015 tarihli 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 ayrıca ilgili maddeye 5. fıkra
eklenmesine ve konunun gereği için Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
(3) 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. Bu süreler
içinde mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre
işlem yapılır.
(4) Diploma programlarının hazırlık sınıfı öğretimi 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 ücretleri 2547 sayılı kanunun 46
ıncı maddesine göre alınır.
(5) Hazırlık sınıfı öğretimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
2. Üniversitemiz bünyesinde “İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi”(KİTAM)
kurulmasına, Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabul edilmesine ve teklifin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
3. TÜBİTAK’ın 05/03/2015 tarihli ve 43477 sayılı yazısı görüşüldü. Bu kapsamda;
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde “1000-Üniversitelerin Araştırma ve
Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında Üniversitelerde
Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması Çağrısı Alan Listesinden aşağıda belirtilen 2
alandan AR-GE Strateji belgesi alınması için proje hazırlanmasına ve projelerin TÜBİTAK’a
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Ar-Ge Strateji Belgesi Alınması İçin Seçilen Alanlar
- 20 Biyoteknoloji
- 92 Nanoteknoloji Araştırmaları
4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12/01/2015 tarihli ve 1374 sayılı yazısında belirtilen 08/01/2015
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararlar görüşüldü. Bu kapsamda;
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 2.
Maddesi uyarınca, şiddet olayları ve krizler nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu tespit
edilen ve Suriye ve Filistin uyruklu olup da Türkiye’ye gelen öğrencilerden ara sınıflarda yatay
geçiş için başvuranlardan gerekli belgelerini ibraz edemeyenler için yeterlik sınavlarının
üniversitemiz bünyesinde Fakülte Dekanlıkları/YO/MYO /Müdürlükleri tarafından yapılarak
karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

