
 

 

 

    14                                                15/05/2013                             2013/1-15 

 

ÜniversitemizSenatosuRektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığındatoplandı. 

 

Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu 
(CÜTF-TEÖK) Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile, 

Karar No 2- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Komisyonu Kuruluş ve 
Çalışma Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile, 

Karar No 3-Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İletişim Becerileri Komisyonu Kuruluş ve 
Çalışma Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile, 

Karar No 4- Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nun kütüphanesine 
Ahmet Yıldız  isminin verilmesi hakkında teklif görüşüldü. Teklifin “Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
Birimlere İsim Verme, Kişileri Ödüllendirme ve Kişilere Akademik Unvan Vermede Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 5 inci maddesi gereğince, Prof. Dr. Suphi Müderrris, Prof. Dr. Ahmet 
Demirci ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum’dan oluşan inceleme komisyonunca değerlendirilerek, 
değerlendirme raporunun Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliği ile, 

Karar No 5-Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nunBilgisayar 
Laboratuvarına Nur Örnek isminin verilmesi hakkında teklif görüşüldü. Teklifin “Cumhuriyet 
Üniversitesi’nde Birimlere İsim Verme, Kişileri Ödüllendirme ve Kişilere Akademik Unvan Vermede 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 5 inci maddesi gereğince, Prof. Dr. Suphi Müderrris, Prof. 
Dr. Ahmet Demirci ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum’dan oluşan inceleme komisyonunca 
değerlendirilerek, değerlendirme raporunun Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliği ile, 

          Karar No 6-Üniversitemiz Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nun konferans salonuna  
Orhan Örnek isminin verilmesi hakkında teklif görüşüldü. Teklifin “Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
Birimlere İsim Verme, Kişileri Ödüllendirme ve Kişilere Akademik Unvan Vermede Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince, Prof. Dr. Suphi Müderrris, Prof. Dr. Ahmet 
Demirci ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum’dan oluşan inceleme komisyonunca değerlendirilerek, 
değerlendirme raporunun Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliği ile, 

Karar No 7- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 

Tanımlar 
“MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı eğitim birimlerinin yönetim kurullarını, 
b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü, 
c) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu, 
ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini, 
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d) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu 
e) Yaz öğretimi: Cumhuriyet Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili 
döneminde açılan eğitim-öğretim programını,  
ifade eder.” 

 
Karar  No  8-  Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin İkinci Bölüm Başlığı’nın 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

“Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar” 
 

Karar No 9- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının  (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 

 “c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak,” 
 
 

Karar No 10- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 

 
“Madde 6- Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve 
diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.” 

 
Karar No 11- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 
 
“(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler ile dersi verecek öğretim elemanları; ilgili anabilim dalının 
vebölümün olumlu görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.” 

 
Karar No 12- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 

Öğretim süresi 

“MADDE 8 - (1) Yaz öğretiminin süresi en az beş  haftadır. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir. Final 
sınavları öğretim süresini takip eden  günlerdeyapılır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati 
normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır. 

 
Karar No 13- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendi ile (3) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 
 
“(2)Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 
şartları sağlayan öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıldan ders alabilirler. 
 
(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda ders açılmadığı 
takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek  
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yüksekokulundan alabilir. Bunun için diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda 
alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm ve ilgili yönetim kurulu 
tarafından kabul edilmesi gerekir. 

 
Karar No 14- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz öğretimi Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendinin tamamıyla ilgili madde metninden çıkartılmasına, diğer madde 
numaralarının değişen şekliye aşağıdaki şekilde teselsül ettirilmesine oybirliği ile, 

 

Derse kayıt ve devam 
MADDE 10 - (1) Öğrenciler; kayıt yaptırmak için ilan edilen tarihlerde, ön şartını sağlamış olmak 

kaydıyla almak istedikleri dersleri seçer. 
(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, 
ders eklemesi, ders değiştirmesi ve ders bırakması talepleri dikkate alınmaz. 
(3) Staj yapılırken yaz öğretiminden yararlanılmaz. 
(4) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine 
getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı 
şekilde, öğrencinin yaz öğretiminde dersin devam şartını yerine getirmiş olması, başarısız 
olduğu takdirde, devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 
Karar No 15- Cumhuriyet ÜniversitesiYaz Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(2) numaralı bendi ile (5) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile, 
 
“ (2) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret ve 
bütünlemesınavları yapılmaz. 
 
(5) Yaz öğretiminde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları 
yapılır. Yaz öğretiminde derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi güz ve bahar 
yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.” 
 
 
 Karar verildi. 

 
 


