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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 14.09.2021
Toplantı No: 21
1. İslami İlimler Fakültesinin 07.09.2021 tarihli ve 2021/26 nolu toplantısında yer alan Fakültenin Anabilim
Dalı yapılanması ve ders kataloglarının ekli şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 03.09.2021 tarihli ve 56/6351
sayılı yazısının ekinde yer alan Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER) Yönergesi’nin ekli şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021-2022 Akademik Yılı Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda yer almakta olup,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Derslerin %40 oranında online işlenmesine özen gösterilmesine,
Ders süresinin hem yüz yüze hem de online dersler için 30 dakika olarak belirlenmesine,
Yüz yüze derslerin blok olarak işlenmemesine,
Yüz yüze eğitimde teneffüs süresinin 15 dakika olmasına,
Birden fazla bölüm, ana bilim ve programda eğitim yapan birimlerde ders programlarının seyreltilerek
yapılmasına,
Teneffüslerde pencerelerin açılarak sınıfların havalandırılmasının sağlanmasına,
Ders boyunca en az bir pencerenin açık bulundurulmasına özen gösterilmesine,
Online ve yüz yüze derslerin birim yöneticileri tarafından takip edilmesine,
Online derslerin tekrar dinlenilmesine imkân sağlanmasına,
Online derslerde devam kayıtlarının canlı yapılan derse göre tutulmasına,
Yüklenen materyal ve ders kayıtlarının dönem sonuna kadar öğrenci erişimine açık tutulmasına,
Devamsızlık listelerinin yarıyıl sonu sınavlarından önce birim web sayfalarında ilan edilmesine,
Devam listelerinin sağlıklı biçimde tutulmasının sağlanmasına,
II. Öğretim derslerinin saat 16.00’dan sonra yapılmasına,
Bütün sınavların yüz yüze yapılmasına,
Online derslerde öğretim elemanlarının canlı ders yapmalarına ve bu kapsamda görüntülerini açık
tutmalarına,
Maddi hata nedeniyle not düzeltme formu veren öğretim elemanlarından öğrencinin sınav evrakının
fotokopisinin istenmesine,
NA ile bırakılan öğrencinin devamlı sayılması için düzeltme talep eden öğretim elemanından devam
çizelgesinin istenmesine,
Öğretim elemanlarının, özellikle de il dışından gelen öğretim elemanlarının, yüz yüze yaptığı derslerin
hafta içi her güne yayılmasına özen gösterilmesine,
Öğretim elamanlarının, bağlantı kalitesini sağlamak ve öğretim elemanlarına erişimi kolaylaştırmak
için online derslerini ofislerinde yapmalarının teminine,
Sağlık vb. özel durumları hariç öğretim elemanlarının yüz yüze ve online ders dağılımında yukarıda
belirtilen yüzdelik oranlara uyulmasına,
Ders programı yapılırken I. Öğretim için Çarşamba günleri 13:00-16:00, II. Öğretim için Cuma
19:00-22:00 arasının birimler tarafından Ortak Seçmeli Dersler için boş bırakılmasına,
Ders programlarının en geç 24 Eylül Cuma günü birimlerin web sayfalarında yayınlanmasına,
derslikler ve öğretim elemanlarının ofislerinin girişindeki panolarda duyurulmasına karar verilmiştir.

4. 2021-2022 Ders Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminde 15 Eylül 2021 tarihinde sona eren Çift Anadal
Yandal başvurularının 17 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

