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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi: 13.01.2016 

Toplantı No: 01 

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 30/12/2015 tarihli ve 1370 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

Üniversitemiz 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında önlisans ve lisans öğrencilerine yatay geçiş 

hakkı tanınmamasına oy birliği ile karar verildi. 

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13/01/2016 tarihli ve 13 sayılı yazısı ekinde yer alan Enstitü 

Kurulu’nun 06/01/2016 tarihli ve 01 nolu Toplantısında alınan1 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. 

Bu kapsamda; 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına 

oy birliği ile karar verildi. 

3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’nin 7. Maddesine ek fıkra eklenmesi ile 11. ve 12. 

Maddelerinde değişiklik yapılması önerisi doğrultusunda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu 

Yönergesi’nin ilgili maddelerinin değiştirilerek ekteki yeni şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

4. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan terör olayları ile ilgili olarak aşağıdaki kamuoyu duyurusunun 

yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamuoyu Duyurusu: 

Ülkemiz uzun yıllardan bu yana, gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında terör örgütlerinin hedefi 

olmuştur. Özellikle son aylarda milletimize ve güvenlik güçlerimize karşı yoğun saldırılar 

gerçekleştirilmekte, cami, hastane ve okul binaları ile ambulans, itfaiye vb. kamu araçlarına saldırılar 

düzenlenerek ülkemiz yaşanmaz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra büyük şehirlerimizde 

masum insanlarımıza ve ülkemizin küresel ölçekte gönüllü tanıtımını yapan turistlere yönelik acımasız 

katliamlar gerçekleştirilmektedir. 

Bu menfur eylemlerle ülkemizin milli birlik ve bütünlüğü hedef alınmakta ve asırlardır devam eden 

kardeşliğimiz ve geleceğimiz tehdit edilmektedir. 

Akademisyen olmanın onur ve sorumluluğu öncelikle teröre karşı evrensel değerleri savunmayı 

gerektirmektedir. Güvenlik güçlerimiz, devletimizin egemenliğini, milletimizin birlik ve bütünlüğünü 

tehdit eden her türlü yapıya karşı, özellikle de şehirlerde hendek kazan, sivillere ateş açan, tarihi eserleri 

yıkıp yağmalayan ve milletimize telafisi zor acılar yaşatan terör unsurlarına karşı haklı bir mücadele 



sürdürmektedir. Sorgulanması gereken bu mücadele değil, bu mücadeleyi zorunlu kılan zihniyet ve bu 

zihniyetin ortaya koyduğu eylemlerdir. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu olarak, her türlü terör eylemini, destekçilerini ve ülkemizi 

yönetilemez kılmak isteyen tüm çabaları kınıyor, bu eylemlerden dolayı şehit düşen güvenlik 

güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil 

şifalar diliyoruz. 


