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       Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı 

 Karar  No  1-   Bilim ve Teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim 
sorunlarını çözümlemek üzere yapılan araştırmalara ve kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte 
karşılaşılabilecek araştırma sorunlarını çözümüne destek olmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, 
araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme veya mamulün üretim 
aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve teknikleri tespit etmek, pilot tesisler kurmak v.b amaçları gerçekleştirmek 
üzere Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak “İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi (CÜTAM)” kurulmasının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine, merkezin kurulması uygun görüldüğü takdirde çalışma esaslarını 
düzenleyen “Cumhuriyet Üniversitesi ileri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliği” taslağının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşüne sunulmasına oy birliği ile, 

 Karar No 2- Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs içerisinde bulunup mülkiyeti Üniversitemize ait tapunun, İ38d-01-
C, pafta 5445 ada 43 parselinde kayıtlı taşınmazın etrafında bulunan, 40-68-69 no’lu parseller Üniversitemiz Vakfına ait 
olduğundan, 43 no’lu parselin vakfımızın Maliye Hazinesi ile ortak olduğu 70 no’lu parsel ile takas edilmesi vakıf arazimizin 
bir bütünlük kazanarak yapılaşmaya müsait bir ortam oluşturacağı düşünüldüğünden, İ38d-01-C, pafta 5445, ada 43 no’lu 
parselin yine aynı pafta aynı ada içerisinde bulunan 70 no’lu parseldeki vakıf hissesi ile takasının yapılmasının uygun 
olacağının Sivas Milli Emlak Müdürlüğü’ne teklif edilmesine oybirliği ile, 

 Karar No 3- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erkan BÜLBÜL’ün 
sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında İstanbul’da sürdürmesi gerektiği 
sağlık kurulu rapor ile psikiyatri raporundan anlaşılmış olup Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı da uygun görüş 
bildirdiğinden, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin eğitimini 2013-2014 Eğitim - 
Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren özel öğrenci statüsünde İstanbul Üniversitesinde sürdürmesinin uygun olacağına, 
kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında Üniversitemize 
gönderilmesine oy  birliği ile, 

 Karar No 4- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erkan BÜLBÜL’ün 
sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında İstanbul’da sürdürmesi gerektiği 
sağlık kurulu rapor ile psikiyatri raporundan anlaşılmış olup Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı da uygun görüş 
bildirdiğinden, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nun uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin eğitimini 2013-2014 
Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren özel öğrenci statüsünde Yıldız Teknik Üniversitesinde sürdürmesinin uygun 
olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında 
Üniversitemize gönderilmesine oy  birliği ile, 

 Karar No 5- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erkan BÜLBÜL’ün 
sağlık nedenlerinden dolayı öğrenimini Üniversitemizde sürdüremeyeceği, ailesinin yanında İstanbul’da sürdürmesi gerektiği 
sağlık kurulu rapor ile psikiyatri raporundan anlaşılmış olup Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı da uygun görüş 
bildirdiğinden, İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu’nun uygun bulması koşuluyla ilgili öğrencinin eğitimini 2013-2014 
Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren özel öğrenci statüsünde İstanbul Teknik Üniversitesinde sürdürmesinin 
uygun olacağına, kaydı ve diğer yükümlülükleri Üniversitemizde kalmak kaydıyla sınav sonuçlarının yarıyıl sonlarında 
Üniversitemize gönderilmesine oy  birliği ile, 

 Karar No 6- Üniversitemiz Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı II.sınıf öğrencisi 
Zeynep EKİCİ’nin engelli öğrenci olması ve sürekli tedavi görmesi gerektiği bu nedenle de eğitimini Üniversitemiz 
kampusunda bir eşdeğer programda sürdürmesi gerektiği ilgilinin dilekçesinden, sağlık kurulu raporundan anlaşılmış olup, 
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu’nun da uygun görüş bildirmiş olması ve ilgili öğrencinin eğitimini sürdürmek 
istediği Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu’nun Yönetim Kurulu’nun da uygun karar vermesi nedeniyle ilgili öğrencinin 
eğitimini özel öğrenci statüsünde 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Cumhuriyet Meslek 
Yüksekokulu  Dış Ticaret Programında sürdürmesinin uygun olduğuna, kaydı ve diğer yükümlülükleri Suşehri Timur 
Karabal Meslek Yüksekokulunda kalmak kaydıyla sınav  sonuçlarının yarıyıl sonlarında okuluna gönderilmesine oy  birliği 
ile, 
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Karar No 7- “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17. 
maddesinde belirtilen haftalık 36 saat sınırından muaf olmak isteyen bir gurup öğrencinin dilekçeleri incelenmiş olup, söz 
konusu muaf tutulma taleplerinin uygun olmadığına oy birliği ile,  

Karar No 8- Vakıf Senedinin 8. maddesi uyarınca Prof. Dr. Halis ÇETİN’in Mütevelli Heyeti üyeliğinden 
çıkarılmasına ve 7. maddesinin © bendi uyarınca da Mütevelli Heyeti Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet BAKTIR’ın seçilmesine 
oy birliği ile, 

Karar No 9- “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 29/1 
maddesinde değişiklik yapılması teklifini değerlendirmek üzere 12/09/2012 tarih ve 17 sayılı Senato toplantısıyla oluşturulan 
ve aşağıda belirtilen komisyonun görevlendirilmesine oy birliği ile, 

 
· Başkan     (Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör yardımcısı) 
· Edebiyat Fakültesi Dekanı      (Üye) 
· Eğitim Fakültesi Dekanı      (Üye) 
· Mühendislik Fakültesi Dekanı     (Üye) 
· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  (Üye) 
· Fen Fakültesi Dekanı    (Üye) 
· Meslek Yüksekokul Koordinatörü   (Üye) 
· Hukuk Müşaviri      (Üye) 
· Genel Sekreter                    (Raportör) 

 

Karar No 10- “Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” 
kurulması teklifini değerlendirmek üzere aşağıdaki şekilde komisyon oluşturulmasına oy birliği ile, 

KOMİSYON 

· Prof. Dr. Haki KARA 
· Prof. Dr. Zeynep SÜMER 
· Prof. Dr. Semih AYAN 
· Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR 
· Prof. Dr. Okay BULUT 
· Prof. Dr. Şahin YILDIRIM 

 
Karar No 11-Üniversitemiz akademik birimlerinde lisansüstü düzeyde kaç ders verilebilirliğini değerlendirmek üzere 

aşağıdaki şekilde komisyon oluşturulmasına oy birliği ile, 
KOMİSYON 
 
· Prof. Dr. Ali ERKUL   (Başkan) 
· Prof. Dr. Mahmut KARTAL  (Üye) 
· Prof. Dr. Ömer POYRAZ  (Üye) 
· Prof. Dr. Alim YILDIZ  (Üye) 
· Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ (Üye) 
· Prof. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU (Üye) 
· Yrd. Doç. Dr. Hikmet YILMAZ (Üye) 
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Karar No 12- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  B Binasında bulunan 4 blokta yarıklar, çatlaklar v.b. 
çeşitli boyutlarda hasarlar olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine Şubat 2010 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesince, 
Ağustos 2010 tarihinde Kare Mühendislik Müş. Tic.Ltd.Şti. firmasınca yapı sağlamlık değerlendirilmesi yapılmış ve 2007 
yılı “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” gereği güçlendirilmesi önerilmiştir. Üniversitemiz Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca yapılan değerlendirmede, güçlendirme maliyetinin yeni bina yapımına mukayese 
oranının %83 olarak tespit edilmiş ve konu Kalkınma Bakanlığı’na bildirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın 02.04.2012 tarihli 
yazısında ise sözkosunu %83 ‘lük oran doğrultusunda binaları güçlendirmek yerine yeni bina yapımının kamu kaynaklarının 
etkin kullanımı adına daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Konu Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne de 
bildirilmiş İl Müdürlüğü konunun Rektörlükçe karara bağlanmasını önermiştir. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin 
27.01.2012 tarihli yazısı ekinde yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümü raporunda onarım-güçlendirme maliyetinin yeni yapım 
maliyetine oranının 1.02 (%102) olduğunu  Rektörlüğümüze bildirmiştir. Konu ile ilgili düğer bir rapor da TÜMAŞ 
tarafından verilmiştir. TÜMAŞ-Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. ise başta deprem riski olmak üzere can ve 
mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için binanın yıkılarak yeniden yapılması önerilmiştir. Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi bünyesinde “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine” ilişkin olarak çalışmak üzere kurulan komisyon ise; onarma- 
güçlendirme yerine yeni bina yapımının, kamu kaynaklarının etkin kullanımı adına daha uygun olacağına ilişkin 24.09.2013 
tarihli raporunu sunmuştur. Yine aynı şekilde Rektörlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 11.12.2013 tarihli yazısı 
ile sözkonusu binanın yıkılarak yeniden yapılması gerektiği yönünde öneride bulunmuştur. 

 

Yukarıda ifade edilen raporlar ve resmi yazılar doğrultusunda Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi B Binasının 4 
bloğunun, yeni bina yapılmak amacıyla yıkılmasının can ve mal güvenliği açısından uygun olacağına oybirliği ile, 

 

 

Karar verildi. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


