T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
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Toplantı Tarihi: 04.12.2018
Toplantı No: 25
1. Üniversitemiz Konut Tahsis Yönergesi’nin güncellenerek ekli şekli ile kabul edilmesine, konunun
gereği için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ve Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
2. Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesi’nin 6. maddesinin a bendinin ‘Özel öğrenci olarak başka bir
yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin almak istediği derslere ait transkriptini ve
ders içeriklerini gösteren dokümanı, dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme
döneminden bir ay öncesine kadar kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru
yapması gereklidir. Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde bu süre sınırlaması dikkate
alınmaz.’ şeklinde, 7 maddesinin a. bendinin ‘Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen
başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun senato kararı,
disiplin durumunu gösterir belge ve ders protokolünü dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin
kayıt yenileme döneminden bir ay öncesine kadar Üniversitemizin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokuluna başvuru yapmalıdır. Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde bu süre
sınırlaması dikkate alınmaz.’ şeklinde ve 7. maddesinin c. Bendinin ‘Özel öğrenciliğe hak kazananlar;
üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde ders kaydı için Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına başvurur. Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde ders kaydı için öngörülen
süre sınırlaması dikkate alınmaz.’ şeklinde ekleme yapılarak, yapılan güncellemelerle birlikte ekli şekli
ile kabulüne ve konunun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Hukuk Müşavirliğine
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğü emrinde kullanılan araçların kullanım şekillerini,
görevlendirme usul ve esaslarını belirlemek için oluşturulan Taşıt Kullanım Yönergesi’nin ekli şekli
kabul edilmesine, konunun gereği için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ve Hukuk Müşavirliğine
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Üniversitemizde yürürlükte olan Etik Kurul Yönergesi’nin kaldırılması kaydıyla yeni Etik Kurul
Yönergesi’nin ekli şekli ile kabul edilmesine, konunun gereği için Akademik Birimlere ve İdari
Birimlere gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 03/12/2018 tarih ve 6 sayılı yazısı ekinde yer alan
29/11/2018 tarih ve 2018/05 nolu Komisyon Toplantısında alınan 01 sıra sayılı kararı karar ekleri
görüşüldü. Bu kapsamda;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından aşağıda belirtilen derslerin seçmeli ders olarak açılmasına, ders içeriklerinin ekli şekliyle
kabul edilmesine ve konunun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği
ile karar verildi.
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6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04/12/2018 tarihli ve 182 sayılı yazısı ekinde yer alan Enstitü
Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli ve 2018/03 nolu Toplantısında alınan 01 sıra sayılı karar ve ekleri
görüşüldü. Bu kapsamda;
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans Programının açılması talebi incelendi. İlgili Anabilim Dalının YÖKSİS sayfasında aktif
olmadığından ilgili talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
7. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 7. maddesinin 4. fıkrasının
‘İlk kez atanacak olan adayın, deneme dersi değerlendirme komisyonu önünde, öğretim elemanları ve
öğrencilere açık olarak deneme dersi vermesi gerekmektedir. Deneme dersi değerlendirme komisyonu,
Rektör tarafından belirlenir. Aday deneme dersi için kendi uzmanlık alanı ile ilgili beş farklı konu
başlığı önerir. İnceleme komisyonu tarafından bu konulardan birisi seçilerek adaya bildirilir. Konu
belirlendikten sonra aday değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen tarihte deneme dersini verir.
Değerlendirme komisyonu, adayı, bu yönerge ekinde yer alan ‘Öğretim Elemanı Ders Gözlem
Formu’ndaki ilkelere göre değerlendirir. Aday, gözlem formuna göre yapılan değerlendirmeden en az
75 puan almak zorundadır. Puan hesabı yapılırken komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik
ortalaması hesaba alınır.’ şeklinde güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

