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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Toplantı Tarihi: 13.07.2021 

Toplantı No: 18 

 

1. Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Başkanlığının 31.05.2021 tarihli ve 05 nolu toplantısı ile 

21.06.2021 tarihli ve 06 nolu toplantısında alınan kararlar görüşüldü. Bu kapsamda; 

a) Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2021-2022 Ders Yılı Akademik Takviminin ekli şekli ile kabul 

edilmesine ve konunun gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar 

verildi. 

b) Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2021-2022 Ders Yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin ekli şekli ile 

kabul edilmesine ve konunun gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile 

karar verildi. 

c) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Ders Yılı Akademik 

Takviminin ekli şekli ile kabul edilmesine ve konunun gereği için Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

2. Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Başkanlığının 31.05.2021 tarihli ve 05 nolu toplantısında alınan 

kararlar görüşüldü. Bu kapsamda; 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ders Kataloglarının Eğitim Öğretim İşleri 

Daimi Komisyonu Başkanlığından geldiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 01.07.2021 tarihli ve 131/4775 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.        

Bu kapsamda; 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş 

kontenjanlarının ekli şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

 

4. Akademik Birimlerimizde eğitim-öğretimin faaliyetlerinin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak;   

a) Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile lisansüstü eğitim enstitüsü birinci ve 

ikinci öğretim bölüm ve programlarında program müfredatlarının mezuniyet için alınması gereken 

toplam AKTS değerinin %20, en fazla %40‘ına karşılık gelen dersin uzaktan eğitimle verilmesine, 

b) Online eğitim verilen derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına,  

c) Online eğitimde devam konusu sıkı bir şekilde takip edilerek aksaklığa meydan verilmemesine, 

d) Online yapılacak derslerin dersin niteliğine göre bölümler tarafından belirlenmesine, ders 

dağılımlarının yapılırken öğretim elemanları arasındaki dengenin bölüm başkanlıkları tarafından 

gözetilmesine (bir öğretim elemanının bir dönemdeki derslerinin tamamının online olmayacak 

şekilde dağıtım yapılmasına) 

e) Online ders sürelerinin örgün eğitimdekiyle aynı olacak şekilde belirlenmesine,  

f) Ortak seçmeli derslerin online olması ve online derslerin ağırlıklı olarak seçmeli dersler arasından 

belirlenmesi uygun görülmüştür. 

g) İkinci öğretim programı olan bölümlerde online derslerin son saatlere konulmasının uygun 

olduğuna, 

h) Bir dersin ya tamamen online veya tamamen yüz yüze yapılmasına, 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

 

 
 

 

 

 

 


