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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi: 17.02.2016 

Toplantı No: 03 

1. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 11/02/2016 tarihli ve 2 sayılı yazısı ekinde yer alan 

09/02/2016 tarihli ve 2016/01 nolu Toplantısında alınan karar ve ekleri görüşüldü. Bu kapsamda; 

Üniversitemiz Akademik Birimlerin 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Dağılımlarının ekli 

şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09/02/2016 tarihli ve 132 sayılı yazısı ekinde yer alan Akademik 

Birimlerin Yaz Öğretimi uygulaması kapsamında açılması talep ettikleri dersler ve bu dersleri verecek 

olan öğretim elemanlarına ilişkin gelen yazılar görüşüldü. Bu kapsamda; 

Yaz Öğretimi uygulaması kapsamında açılması talep edilen derslerin akademik birimlerden geldiği 

şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin 6. Maddesi’nin 1. fıkrasında değişiklik 

yapılması önerileri doğrultusunda, “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi”nin ilgili 

maddesinin 1. fıkrasının (d), (e) ve (f) bendlerinin yürürlükten kaldırılarak, ekteki yeni şekliyle kabul 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 15/02/2016 tarihli ve 84 sayılı yazısında yer alan 

Fakülte Kurulunun 15/02/2016 tarihli ve 2014/2 nolu Toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ve ekleri 

görüşüldü. Bu kapsamda; 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sitemleri Bölümü 

açılmasının uygun olduğuna konunun gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği 

ile karar verildi. 

5. 2015-2016 Öğretim yılı bahar yarıyılında mazeretli olup da ders kaydını yapmayan öğrencilerin ders 

kayıt işlemlerinin Akademik Birimler tarafından değerlendirilerek yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

6. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16702/2016 tarihli ve 82 sayılı yazısı ekinde yer alan Fakülte 

Kurulunun 16/02/2016 tarihli ve 03 nolu Toplantısında alınan karar ve ekleri görüşüldü. Bu kapsamda; 

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı ders kataloğunda yer alan ön şartlı derslere ilişkin 

“bir üst yarıyıldaki aynı adlı dersi alabilmek için alt yarıyıl/yarıyıllardaki aynı adlı dersi başarmış 

olma” şartının kaldırılmasına ilişkin talebin fakülteden geldiği şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

7. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabul 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 


