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         Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. 
 
 
 

 Karar No 1-  22/10/2008 tarih ve 5806 Sayılı Kanun’un aşağıdaki şekliyle    
uygulanmasına; 

 
 

1-  Kanun Haklarından  Kimler Yararlanacak 
a- 07.06.1995  tarihinden 28.10.2008  tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun 
ilişiği kesilen  Önlisans, Lisans  ve Lisansüstü öğrenciler, 
b- 28.10.2008 tarihinden 29.12.2008  tarihine kadar  Önlisans ve Lisans, Lisansüstü  
Eğitim-Öğretim Sınav  Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince ilişiği kesilen 
öğrenciler, 
c- 1980 sonrası bu içerikte çıkarılan  kanunlardan yararlanmak için başvurmayan  
veya  başvuruda bulunup  yararlanamayanlar. 

2- Başvuru Tarihleri ve Yerleri 
5806 sayılı kanundan yaralanacak öğrenciler 28.10.2008 -29.12.2008  tarihleri    

arasında ayrıldıkları Fakülte Dekanlıklarına,  Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine      
transkripleri ile birlikte dilekçe ile başvuruda bulunacaktır. 

Asker olanlar terhislerini, tutuklu veya hükümlü olanlar bu hallerinin sona ermesini 
takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kanun 
haklarından yararlanacaktır. 

3- Öğrenim Ücreti ve Katkı (Harç) Payı 
Kanundan yararlanmak için başvurusu kabul edilip devam ve sınavlara katılma 

hakkı tanınan öğrenciler, Öğrenim ücreti ve Katkı payını o öğretim yılı için Bakanlar 
Kurulunca belirlenen miktar kadar ilk sınav öncesi ve  kayıt yenileme zamanında  
dersi olup olmadığına bakılmaksızın  öderler. 

4- Derslere Devam  ve Sınav Hakkının Kullanılması 
a- 2008-2009 Öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere öğrencilere ders kaydı    
yaptırılarak  devamını alamadığı dersler için   devam hakkı tanınması  ve 
uygulamaları başarmaları durumunda  yarıyıl /yılsonu  sınavlarına alınması. 
b-Devam şartının yerine getirildiği döneme ait final ve bütünleme sınavlarından 
başlamak üzere birbirini takip eden sınav dönemlerinde dört sınav hakkının 
kullanılması, 
c-  Lisansüstü öğrencilerinin sınav tarihlerinin Enstitü Müdürlüklerince belirlenmesi,                 
d-İlişiği kesilmeden önce devam şartını yerine getirip başarısız olunan derslerden 
sınava giren öğrencilerden 60 puan ve üzerinde not alanların başarılı sayılması, 
başarılı olup ve intibakı yapılan öğrencilerin diğer dersler için not  
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değerlendirilmesinde ilgili Fakülte/Yüksekokulların uyguladığı  not değerlendirme 
sisteminin geçerli sayılması, Rektörlüğe bağlı bölümlerde değerlendirmenin kendi 
kriterlerine göre yapılması, 
e- 5806 sayılı kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan her öğrencinin                  
durumunun incelenerek devam edeceği ve sınava gireceği derslerin   Fakülte /    
Yüksekokul/ Enstitünün  ilgili  bölüm    Kurullarında   tespit edilip   
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurullarında onaylanması,              
f-Kaldırılan, adı değiştirilen, kodu değiştirilen ve kredisi değiştirilen derslerin yerine      
hangi derslerin alınacağına  ilgili bölüm kurullarınca karar verilip   
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurullarınca onaylanması, 
g- İlişiği kesilmesine neden olan derslerini başaran öğrencilerden mezun olanların   
mezuniyeti, intibakı yapılacak öğrencilerin intibaklarının Fakülte/Yüksekokul/Enstitü   
Yönetim   Kurulunca  karar alınması, 
h- Öğrencilerden ayrıldığı sınıf, yarıyıl itibariyle başarısız ve devam şartını yerine 
getirmediği  dersi bulunmayan öğrencilerin doğrudan intibakları yapılarak öğrenimlerine 
kaldığı yerden devam etmeleri, 
i- 5806 sayılı kanundan yararlanacak  intibak öncesi öğrencilerden  haftalık 36 saat 
sınırlamasının aranmaması, 
j- 5806  sayılı kanunun 4.maddesinin d fıkrasında  belirtilen Doktora yeterlilik sınavına 
girebilmek için  yabancı dil sınav haklarının (ÜDS,KPDS) 2009 Bahar döneminden 
itibaren birbirini izleyen üç sınav dönemini  kapsaması, 
k- Senato kararları dışında kalan diğer hususlar için 5806 sayılı kanun  metni dikkate 
alınarak  uygulama yapılması. 

          
 Karar No 2- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesi gereğince; yabancı dilde eğitim yapan Fen Edebiyat Fakültesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngilizce hazırlık eğitimi programının geldiği şekliyle 
uygulanmasına, 
 
 Karar No 3- Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Yönergesi’nin 2. maddesi gereğince 
Üniversitemiz Yayın Komisyonu’na üye olarak 2 yıl süreyle Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir’in seçilmesine, 
 
 Oybirliği ile karar verildi. 
 

Aslı Gibidir 
Doç Dr. Nazım ÖZTÜRK 

Genel Sekreter V. 
 


