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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 22.01.2019
Toplantı No: 02
1. Üniversitemiz birimlerinde iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek, kalite kültürünün
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı gibi faaliyetlerde bulunmak ve kalite geliştirme
çalışmalarının yapılması amacıyla Kalite Komisyonunun yanı sıra kalite çalışmalarının detaylı bir
şekilde yürütülebilmesi ve her konuda iletişim kurulabilmesi için Birim Kalite Temsilcilerinin ekli
şekliyle kabulüne ve konunun gereği için tüm akademik ve idari birimlere gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün Enstitü Kurulu’nun 15/01/2019 tarihli ve 2019/01 nolu
Toplantısında alınan 01 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu kapsamda;
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde İş Sağlığı
ve Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılmasına, 2019-2020 Eğitim Öğretim
yılında öğrenci alınmasının uygun olduğuna konunun gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na
arzına oy birliği ile karar verildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı;
İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açılması
Güz Dönemi (20) İlkbahar Dönemi (20) Öğrenci Alınması
3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Yönetmeliği’nin Sınavlar ve
Değerlendirme başlıklı 30’uncu Maddesi’ne 8’inci fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesine oy birliği
ile karar verildi.
Sınavlar ve değerlendirme
Madde 30 - (8) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen
sınav düzenine uymak zorundadır. Sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren
ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne
şekilde olursa olsun kopya çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci mümkünse
sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince
disiplin soruşturması açılır. Disiplin soruşturması sonucunda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs
ettiği tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır kabul edilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca disiplin
cezası verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrenciye bir telafi sınav hakkı tanınır. Aynı
esaslar sınav yerine geçen ödev, rapor, teknik rapor çalışmalarında intihal yapan öğrenciler hakkında
da uygulanır.

4. Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 21/01/2019 tarihli ve 1 sayılı yazısı ekinde yer alan
21/01/2019 tarihli ve 2019/01 nolu Toplantısında alınan 01 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu
kapsamda;
Üniversitemiz Akademik Birimlerin 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Dağılımlarının
Akademik Birimlerden geldiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

