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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi: 12.11.2019 

Toplantı No: 22 

1. Personel Daire Başkanlığı’nın 01/11/2019 tarih ve 2174-6804 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından ihdas edilen 25(yirmibeş) 

adet sürekli işçi kadrolarına atama yapılması amacıyla yapılan mülakat sözlü sınav sonucu atanmaya 

hak kazanan adaylar için hazırlanan “Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Sözleşmesi” ile “Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Sürekli İşçi Disiplin Ceza Cetveli”nin Personel Daire Başkanlığı’nın yazısı ekinde 

gönderildiği şekliyle kabulüne, daha önceden taşeron firmada çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna 

geçen personeller için de uygulanmasının uygun olduğuna ve konunun gereği için Personel Daire 

Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2. Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 04/11/2019 tarih ve 08 sayılı yazısı ekinde yer alan 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin 27/09/2019 tarih ve 2019/32 nolu Fakülte Yönetim Kurulu 

Toplantısında alınan 05 sıra sayılı karar ve ekleri görüşüldü. Bu kapsamda; 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle ikinci öğretim 

programlarında aktif öğrenci bulunmamaktadır. Ancak bazı dersleri ikinci öğretim programlarında 

alttan alan ve ilk kez alacak öğrencilerin bulunduğu ve bu öğrenci sayılarının 1-10 arasında değişmesi 

nedeniyle Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Kararında bilgileri bulunan ikinci öğretim 

programlarındaki derslerin normal öğretim programıyla birleştirilmesine, derslerin normal öğretim 

programıyla işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04/11/2019 tarih ve 1184 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Bu 

kapsamda; 

Üniversitemiz 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yök Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 

Uygulama İlkelerinin B maddesi gereği (Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar) öğrenci 

alınmasının uygun olduğuna ve konunun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

4. Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu’nun 04/11/2019 tarih ve 08 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. 

Bu kapsamda; 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarında okutulması 

planlanan ve Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzunda açılacak derslere ve bu dersleri verecek öğretim 

elemanlarına ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek için oluşturulan ‘Ortak Seçmeli 



Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi’nin ekli şekliyle kabul edilmesine konunun gereği için Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’na ve Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

5. Üniversitemizde bulunan Komisyon ve Kurulların başkan ve üyelerinin ekli şekliyle güncellenmesine 

ve konunun gereği için Tüm Akademik ve İdari Birimlere gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 


