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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi: 09.04.2019 

Toplantı No: 06 

1. Üniversitemiz İktisadi İşletmelerinin kuruluşu, kapsamı, yönetim ve denetim ilkeleri ile hesap ve 

kayıtlarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin ve düzenin sağlanması, tüm mali işlemlerin kayıt altına 

alınması, faaliyetlerin gerçek maliyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 

muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması ve raporlanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemek için oluşturulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi İşletmeler 

Yönergesi ’nin ekli şekli kabul edilmesine, konunun gereği için Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na ve Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2. Üniversitemize ait her türlü spor tesisinin eğitim, araştırma ve spor amaçlı işletilmesi, mensuplarına 

sağlıklı yaşam koşulları içinde spor yapma imkanı sağlanması ve spor organizasyonlarının 

gerçekleştirilmesi için ilgililerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm birimlerin ilişkilerini 

düzenlemek için oluşturulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi’nin ekli şekli 

kabul edilmesine, konunun gereği için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ve Hukuk 

Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

3. Üniversitemize ait iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescilinin yapılması 

ve iş makinelerinin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek için oluşturulan Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi İş Makinelerinin Tescil İşlemlerine Ait Yönerge’nin ekli şekli kabul edilmesine, konunun 

gereği için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ve Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

4. Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, 

evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim vermeyi, Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinde 

uygulanabilirlik ve yerel ihtiyaçları önceleme prensibini benimseyen, Akademik ve idari bütün 

faaliyetlerinde başta öğrencileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini önemseyen, 

Kurumsal misyonunu gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi 

içeren bir kalite anlayışı ile hareket etmeyi amaçlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Politikasının 

ekli şekliyle kabul edilmesine, tüm akademik ve idari birimlere gönderilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 



5. Kalite Komisyonu Başkanlığı’nın 25/03/2019 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısında alınan karar ve 

ekleri görüşüldü. Bu kapsamda; 

2018 yılına ait hazırlanmış olan ve son kontrolü yapılan 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 

Yükseköğretim Kalite Kurulu sayfasına yüklenmek üzere ekli şekliyle kabulüne ve konunun gereği için 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi. 

6. Personel Daire Başkanlığı’nın 29/03/2019 tarih ve 652-1920 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

02 Kasım 2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 

çerçevesinde hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen üniversitemiz norm kadro 

planlamasında 2019 yılı içerisinde yeni bölümlerin açılması ve norm kadro planlamasında hizmetin 

gerekleri açısından güncelleme yapılarak hazırlanan formda detayları belirtilen kadrolara ilişkin yapılan 

2019 Yılı Öğretim Elemanı Norm Kadro planlamasının üniversitemiz internet sitesinde yayımlanması 

amacıyla alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmek üzere Personel Daire 

Başkanlığı’nın yazısı ekinde belirtildiği şekliyle kabulüne, alınan kararın Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına arz edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

7. Personel Daire Başkanlığı’nın 01/04/2019 tarih ve 656-1945 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

02 Kasım 2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” in 4’üncü 

maddesinin 7’inci fıkrası gereğince üniversitemiz akademik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

Personel Daire Başkanlığı’nın yazısı ekinde sunulan formda detayı belirtilen Araştırma Görevlisi 

kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan birimler arası kadro aktarımı yapılması ve anılan 

yönetmelik uyarınca kullanılabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’na arz edilmek üzere Personel 

Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

8. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 03/04/2019 tarih ve 300-208 sayılı yazısı ekinde yer alan 

03/04/2019 tarih ve 2019/20 nolu Toplantısında alınan 06 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2019 Yaz Grubu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 

açılmasına, kontenjanların alanlara göre dağılımının Pedagojik Formasyon Biriminin belirlediği 

şekliyle, başvuruların alınmasında izlenecek sürecin (başvuru duyurusunun) ve Akademik Takvimin 

ekli şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 


