T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 24.06.2015
Toplantı No: 09
1. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 11/06/2015 tarihli ve 5 sayılı yazısı ekinde yer alan
26/05/2015 tarihli ve 2015/04 nolu Komisyon Toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ve ekleri
görüşüldü. Bu kapsamda;
Üniversitemiz 2015-2016 Öğretim Yılı ders kataloglarının revize edilerek ekli şekli ile kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/06/2015 tarihli ve 548 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu
kapsamda;
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in
11.Madddesinin 5. bendi uyarınca 2015-2016 Öğretim yılı Güz Yarıyılı yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru değerlendirme takvimi, 7. bendi uyarınca ilave kontenjan ile 14. Maddesine istinaden yurtdışı
yatay geçiş kontenjanlarının Akademik Birimlerden geldiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
3. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16/06/2015 tarihli ve 97 sayılı yazısı ekinde yer alan Enstitü
Kurulu’nun 04/06/2016 tarihli ve 05 nolu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu
kapsamda;
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun olduğuna ve teklifin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.
4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22/04/2015 tarihli ve 452 sayılı yazısı ekinde yer alan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu’nun 14/04/2015 tarihli ve 09 nolu toplantısında
alınan 03 sıra sayılı karar görüşüldü. Bu kapsamda;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04/06/2015 tarihli ve 30531 sayılı yazısında belirtilen görüş
doğrultusunda, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına
2014 ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin ehliyet sahibi
olamadıklarından ders kataloğunda bulunan “Öğrenciler II. Yarıyıl sonuna kadar (B) sınıfı ehliyet
almaları zorunludur. Ehliyet almamış olan öğrenciler III. ve IV yarıyılın derslerini alamazlar”
ifadesinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Üniversitemizdeki bir öğrenci herhangi bir akademik birimin ders kataloğundaki derslerden, AKTS’si
tutmak şartıyla en fazla 2 dersi kendi bölümündeki/programındaki seçmeli ders yerine alabilmesine oy
birliği ile karar verildi.
6. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/05/2015 tarihli ve 509 sayılı yazısı görüşüldü. Bu kapsamda;
Üniversitemiz Senatosu’nun 20/04/2011 tarihli ve 08 nolu toplantısında alınan mezuniyet törenlerinde
dereceye giren öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak kriterlerin aşağıda belirtilen şekilde
güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.
mezuniyet törenlerinde dereceye giren öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak kriterler
- Ön lisans programlarında: 3 yarıyıl sonu itibariyle en yüksek genel ağırlıklı not ortalamasına sahip
olmak ve 4. yarıyıl sonu itibariyle tüm dersleri almış ve eğitime devam ediyor olmak,
- Lisans programlarında: 7 yarıyıl sonu itibariyle en yüksek genel ağırlıklı not ortalamasına sahip
olmak ve 8. yarıyıl sonu itibariyle tüm dersleri almış ve eğitime devam ediyor olmak,
Üniversite derecesine giren öğrencilerin lisans programlarından seçilmesi,
Üniversite birincilerinin değerlendirilmesi


Fen Bilimleri (Puan Türleri)



Sağlık Bilimleri (Puan Türleri)



Sosyal Bilimler(Puan Türleri)

Alanlarında yapılacaktır.

- Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının eşit olması halinde son dönem not ortalamalarına göre
değerlendirmenin yapılmasına,
- Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki Birincilerden Ağırlıklı Genel Not
ortalaması en yüksek olan öğrencinin isim plakasının Mezuniyet kütüğüne çakılmasına,
7. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 23/06/2015 tarihli ve 238 sayılı yazısı ekinde yer alan 23/06/2015
tarihli ve 07 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 01 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü.
Bu kapsamda;
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı’nın 2015-2016 Öğretim yılından itibaren %30 Arapça eğitim
yapılan programa dönüştürülmesine nedeniyle, Üniversitemiz Senatosunun 25/09/2013 tarihli ve
2013/01 sayılı karar ile yürürlüğe giren “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi”nin ekteki yeni şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

