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

Karar No 1- 6111 Sayılı Kanun’un 173. maddesi ile değiştirilen 2547 Sayılı Kanun’un 46.
maddesinin (h) ve (I) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate
alınacak hususlar 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın 09/03/2012 tarih ve 11550 sayılı yazısıyla bu uygulamanın ne şekilde yapılacağı
Üniversitelerimize bildirilmişti. Söz konusu yazıda belirtilen ilkeler ışığında, Üniveristemizde ilk %10’a giren
öğrencilerin belirlenmesi ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile,
a) Değerlendirmede hazırlık sınıfının dikkate alınmaması,
b) Her bölüm veya programda sadece o bölüm veya programda kayıtlı ve o dönem veya programın normal
öğrencilerinin dikkate alınması, üstten veya alttan o dönem derslerini alan öğrencilerin ve azami öğretim
süresini dolduranların değerlendirmeye alınmaması,
c) Değerlendirmede erasmus, değişim, özel öğrenci vb. şekilde başka kurumlardan gelen öğrencilerin dikkate
alınmaması,
d) Değerlendirmede başka kurumlara erasmus, değişim, özel öğrencilik vb. şekilde giden öğrencilerin dikkate
alınmaması,
e) Değerlendirmede bölüm veya programda sadece o dönem için belirlenmiş zorunlu ve seçimlik derslerin
dikkate alınması,
f) Değerlendirmede şubelerin değil sınıfın tamamının göz önünde bulundurulması,
g) Yıllık program uygulayan birimlerde değerlendirmenin yıllık yapılması,
h) Değerlendirmenin bütünleme sınav sonuçları da dikkate alınarak bütünleme sınav sonrası yapılması, yaz
öğretimi sonucunun dikkate alınmaması,
i) Onuncu ve sonraki sırada olup, eşit puana sahip olanların da kapsama alınması,
j) Puanı ilk yüzde 10’a girmeyi gerektirse bile başarısız dersi olanların değerlendirilmeye alınmaması,
k) O yarıyılda muaf dersi olan öğrencilerin değerlendirilmeye alınmaması.
Karar No 2- a) “Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları / Kulüpleri Yönergesi”nin 9.maddesinin
(5)’nci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
Çalışma Esasları
Madde 9
(5) Disiplin cezası alanlar, topluluk ve kulüplere kurucu üye ve yönetici olamazlar.
b) “Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları / Kulüpleri Yönergesi”nin;
- 5. madde’nin 2. fıkra sonuna; “Aynı Akademik birimde aynı amacı taşıyan aktif bir Topluluk / Kulüp var
iken aynı amacı taşıyan yeni Topluluk /Kulüp kurulamaz” cümlesinin eklenmesine,
- 5. Madde’ye 4. fıkra olarak; “Yeni kurulacak Topluluk / Kulüpler, yönerge ve yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmış tüzük ve kuruluş dosyalarını en geç ilgili Akademik Yılın 1. Yarıyılı sonuna kadar Rektörlük Makamına
göndermekle yükümlüdür.” cümlesinin eklenmesine,
- 9. Madde’ye 10. fıkra olarak; “Aktif Topluluklar / Kulüpler yeni yönetimlerine ait, yönerge ve yönetmeliğe
uygun olarak hazırladıkları dosyalarını en geç 31 Ekim tarihine kadar bağlı bulunduğu birim kanalı ile Rektörlük
Makamına göndermekle yükümlüdür.” cümlesinin eklenmesine oybirliği ile,
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Karar No 3- “Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliği’nde yapılması istenilen değişiklik önerilerini
değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen Üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmasına oybirliği ile,
KOMİSYON
- Prof. Dr. Ali ERKUL (Başkan)
- Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ
- Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ
- Prof. Dr. Rauf AMİROV
- Prof. Dr. Hüseyin SARI
- Prof. Dr. Ertan BUYRUK
- Prof. Dr. Haki KARA
- Yrd. Doç. Dr. H. Ali ERTAŞ
Karar No 4- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın ikinci öğretim öğrencisi olup sayıları 11 ve üzerinde olan
öğrencilerin dersleri ile, öğrenci sayısı 11’den aşağı olan dersler için II. öğretim programında ders yapılıp
yapılmayacağına ilişkin görüş istemi yazısı incelendi.
a)

Derse kayıtlı ( Devam zorunluluğu olsun ya da olmasın ) toplam öğrenci sayısı 11 ve üzerinde olan
derslerin II. öğretim programında açılmasının,

b)

Derse kayıtlı toplam öğrenci sayısı 10 ve 10’un altında olan derslerin öğrencilerin onayı alınmak şartıyla I.
öğretimle beraber yapılmasının uygun olacağına oybirliği ile,

Karar No 5- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma Kutlu’nun, 2013/2014 Eğitim- Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında eğitimini
Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde sürdürme istemine ilişkin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senato kararı ile
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı incelendi. Fatma Kutlu’nun sağlık sorunlarını belirten belgenin heyet
raporu olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamayacağına, ilgilinin sağlık sorununun heyet raporuyla belgelendirilmesi
halinde konunun Senatomuzda yeniden değerlendirebileceğine oybirliği ile,
Karar No 6- “Mühendislik Tamamlama Programı” kapsamında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği programına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yerleştirilen 1. Sınıf öğrencisi Selim
Gönen’in, Diyarbakır Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapmasından bahisle, eğitimini Dicle
Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde sürdürme istemine ilişkin dilekçesi ve Fakülte Yönetim Kurul Kararı incelendi.
Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin özel öğrencilik durumunu düzenleyen
mevcut maddesinin “ Mühendislik Tamamlama Programı” kapsamında Üniversitemize yerleştirilen ilgili öğrenciye söz konusu
gerekçesinden dolayı uygulanıp uygulanamayacağı hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş istenilmesinin uygun
olacağına oybirliği ile,
Karar No 7- Sivas İlahiyat Eğitimini Destekleme Derneği tarafından hayırsever kurum ve kişilerin katkılarıyla
yaptırılan 3 katlı “İlahiyat Kültür Merkezi” binasının her bir katına, katkı sağlayanlara yönelik isim verme talebini
değerlendirmek üzere aşağıda isimleri belirtilen Üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmasına oybirliği
ile,
KOMİSYON
- Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
- Prof. Dr. Metin BOZKUŞ
-Prof. Dr. Metin EROL
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Karar No 8- Özelde ulusal, genelde de küresel bazda hızla artan, uygulamaya ilişkin deneyimlere sahip, analiz ve
sentez yeteneği gelişmiş, karşılaşılan girift problemlere öğrenim hayatı boyunca elde ettiği kazanımlar sayesinde anında çözüm
üretebilen, değişime açık, insan ilişkileri konusunda donanımlı bireyler yetiştirerek önemli bir talebi karşılamayı gerçekleştirmek,
bunun sonucunda toplumsal gelişmeye ve ülkemizin son yıllarda artan ekonomik gücüne katkı sağlamak gibi amaçlarla Sivas İli
Gürün İlçesi’nde Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak “Gürün Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu“ açılması ve bu okula bağlı
olarak;
- Bankacılık ve Finans
- Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
-Yönetim ve Bilişim Sistemleri,
Bölümlerinin açılmasının uygun olacağına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oybirliği ile,
Karar No 9- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8.maddesi
gereğince 26.09.2012 tarihli Senato Kararı ile kurulmuş bulunan Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Kurulu’nun boşalan üyelerinin yerine anılan yönetmeliğin 10’uncu maddesi uyarınca;
-Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
-Yrd. Doç. Dr. Ahmet MAZLUM
-Doç. Dr. Hülya TOKER

Dekan
Merkez Müdürü
Öğretim Üyesi

olarak görevlendirilmelerine ve yeni görevlendirmelerle birlikte anılan kurulun son halinin aşağıdaki şekilde olmasına
oybirliği ile,
- Prof. Dr. Ali ERKUL
- Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
-Prof. Dr. Ömer POYRAZ
-Yrd. Doç. Dr. Murat KANGALGİL
-Prof.Dr. H. İbrahim ACAR
-Yrd. Doç. Dr. Ahmet MAZLUM
-Prof. Dr. Orhan TATAR
-Prof. Dr. Şenay ÇETİNUS
-Doç. Dr. Hülya TOKER
-Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
-Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
-Zübeyir Ömer KARAKAYA

Karar verildi.

Rektör Yardımcısı
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Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Genel Sekreter V.
Öğrenci Konseyi Başkanı

