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Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK  Başkanlığında toplandı. 

 

Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) Komisyonundan boşalan üyelik 
görevlerine, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 6 ıncı maddesi uyarınca aşağıda belirtilen 
öğretim üyelerin seçilmesinin Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliği ile,  

 -Prof. Dr. Haki KARA 
 -Doç. Dr. Feridun HÜRMÜZLÜ 
 

Karar No 2- İleri Teknoloji kullanan savunma, havacılık, uzay ve bilişim sanayilerinin birçok alanlarında yüksek 
duyarlılık gerektiren optik uygulamalarına yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi, kurulacak Enstitüde  yapılacak araştırmalar 
ile sağlık, fen ve mühendislik bilimlerinde disiplinler arası ortak çalışma alanları gekiştirilebilmesi, hedeflenen ileri bilimsel 
araştırmalarla gerek öğretim üyelerine gerekse bu alanda lisansüstü eğitim yapacak öğrencilere önemli kazanımlar sağlamak 
gibi amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak “Optik Bilimler Enstitüsü” kurulmasının 
uygun olacağının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oy birliği ile, 

           Karar No 3- Üniversitemiz öğrenci ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda Üniversitemiz lojmanları bölgesinde 
yapılacak olan ve Mustafa Sarılar isimli vatandaşımızın da maddi boyutla destekleyeceği Camiye, babası Ethem Sarılar’ın 
isminin verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile, 

Karar No 4- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi bünyesinde “Opto Elektronik Mühendisliği” Bölümü ve bu bölüme 
bağlı olarak 2 Ad. Anabilim Dalı açılması talebimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 2011 yılında iletilmiş, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca teklifimizde adı geçen ifadelerin isimlerinin Türkçeleştirilerek teklifimizin yinelenmesi 
istenilmişti. 2012 yılı içerisinde anılan doğrultuda yinelenen teklifimiz neticesiz kalmış bulunduğundan, Üniversitemiz 
Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmasını istediğimiz “Opto Elektronik Mühendisliği Bölümünün isminin “Optik 
Mühendisliği Bölümü” olarak değiştirilerek ve bu doğrultuda hazırlanan başvuru dosyasının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’na önerilmesine ve Optik Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak; 

-Işın Optiği Anabilim Dalı, 
-Dalga Optiği Anabilim Dalı, 
-Elektromanyetik Optik Anabilim Dalı, 
-Kuvantum Optiği Anabilim Dalı, 
-Biyomedikal Optik Anabilim Dalı, 
-Optik Enstrümantasyon Anabilim Dalı, 
Açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile, 

 
          Karar No 5- Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak Divriği İlçesinde “Divriği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” 
açılması teklifini değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmasına oy birliği ile, 
 

Komisyon Üyeleri; 
-Prof. Dr. H. İbrahim ACAR 
-Prof. Dr. Yakup CEBECİ 
-Doç. Dr. Öznur GÖLBAŞIP 
-Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI 
-Doç. Dr. Nuran GÜLER 
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   Karar No 6- Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve Üniversitemiz Sivas Meslek 
Yüksekokulu Makine Programı İkinci öğretim programına kayıt yaptıran Veysel Söylemez’in Üniversitemiz İkinci 
öğretiminin de eğitim görmesine ilgili kurumca izin verilmediğinden, ilgili öğrencinin ikinci öğrenim harcını yatırmak 
şartıyla Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7 inci maddesi uyarınca özel 
öğrenci statüsünde Sivas Meslek Yüksekokulu Makine Programının normal öğretim programında eğitimini 2013-2014 
eğitim-öğretim  güz yarıyılından itibaren sürdürmesine, kayıt ve diğer yükümlülüklerinin II. Öğretim programında devam 
etmesine, ilgili öğrencinin eğitimi süresince eğitimine gelip gitmesinden ve  güvenliğinden Sivas Açık Ceza İnfaz 
Kurumu’nun sorumlu olmasına oy birliği ile, 
 

 Karar No 7- 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Yükseköğretimine başlayan, 17 
Ağustos 1999 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle depremzede öğrencilerin bulundukları şehirlerdeki üniversitelerde misafir 
öğrenci olarak eğitimlerine olanak veren yasadan yararlanarak ailesiyle birlikte ikamet ettiği Düzce’deki Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam eden sonrada aynı fakülteye yatay geçiş yapan Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi II. sınıf öğrencisi Emel ERDEM KILIÇOĞLU’nun bir şekilde okuldan kaydı silinmiş ve 
fakat 6111 Sayılı Kanun’a ilaveten yürürlüğe giren 6353 Sayılı Kanun’un 11.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 
63.maddesi uyarınca tanınan öğrenci affından yararlanarak ilgili okula kayıt yaptıran ve sözkonusu af yasasında belirtilen 
şartları taşıdığı için (ikametgahının Sivas’ta olması) eğitimine Üniversitemizde devam etmek isteyen öğrenci Emel ERDEM 
KILIÇOĞLU’nun, Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2. Sınıfına dönem II derslerini alarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olarak eğitimine devam 
etmesinin uygun olduğuna oy birliği ile, 
 
           Karar No 8- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi 
Ali Alper GÜNDÜZ’ün sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini ailesinin yanında, Sivas’ta sürdürmesi gerektiği sağlık 
kurulu raporu ile ilgili yönetim kurulu kararından anlaşıldığından ve Erciyes Üniversitesi senatosunun da öğrencinin 
eğitimine Sivas’ta devam etmesini uygun bulmasına ilişkin karar aldığından, ilgili öğrencinin eğitimini 2013-2014 eğitim-
öğretim güz yarıyılından itibaren özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümünde sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Erciyes Üniversitesinde kalmak 
kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitesine gönderilmesine oy birliği ile, 
 

 Karar No 9- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Samet Süzen’in sağlık 
nedenlerinden dolayı öğrenimini üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında Bursa’da sürdürmesi gerektiği sağlık 
raporu formu ve ilgili yönetim kurulu kararından anlaşılmış olup, Bursa Uludağ Üniversitesi senatosunun da uygun bulması 
koşuluyla ilgili öğrencinin eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 
sürdürmesinin uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl 
sonlarında Üniversitemize gönderilmesine oy birliği ile, 
 

Karar No 10- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü II. öğretim öğrencisi Serhat 
Toraman’ın sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini ailesinin yanında bir refakatçi eşliğinde İstanbul’da bulunan herhangi bir 
Üniversite de sürdürmesi gerektiği yönündeki sağlık raporu ve ilgili yönetim kurul kararı incelendi. İlgili öğrencinin 
hastalığını tanımlayan raporun bir heyet raporu niteliğinde olmaması nedeniyle özel öğrenci olarak İstanbul’da öğrenim 
görme talebinin değerlendirmeye alınmamasına, ancak sözkonusu hastalığın bir heyet raporuna dayandırılarak 
Rektörlüğümüze ibrazı halinde konunun yeniden senatomuzda değerlendirmeye alınmasının mümkün olduğuna oy birliği ile, 
 
 
 
 Karar verildi. 
 
 

 

 


