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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı müfredatına tabi olup 8. 

yarıyılda Uygulamalı Mühendislik Eğitimi almayacak olan öğrencilere yönelik hazırlanan müfredat 

programlarına ilişkin, 26.02.2021 tarih ve E.2100057931 sayılı yazısı, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nın, Açıköğretim Fakültesi programlarının 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara 

(vize) sınavlarının, Koronavirüs Pandemisi nedeni ile online (çevrimiçi) yapılması ancak, kapalı ceza 

infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak bulunan öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı 
bahar yarıyılı ara (vize), final, bütünleme ve Mezuniyet Üç Ders sınavlarının, bu kurumların hepsinde 

bilgisayar sınıfı ve yeterli düzeyde internet/donanım altyapısı bulunmamasından dolayı online 

yapılamayacak olması nedeni ile sınavlarının bulundukları kurumlarda yüz yüze yapılması talebine 

ilişkin, 26.02.2021 tarih ve E.2100057976 sayılı yazısı ile Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün, 

“Kurumsal İletişim Direktörlüğü Yönergesi”nde güncelleme yapılmasına ilişkin, 26.02.2021 tarih ve 

E.2100058207 sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 30-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü bünyesinde “Çalışma Ekonomisi” Anabilim Dalı ile 

Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde “Uluslararası Siyaset” Anabilim Dalı açılması talebine 

ilişkin, 24.02.2021 tarih ve E.2100054783 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü bünyesinde 

“Çalışma Ekonomisi” Anabilim Dalı açılması teklifinin tekrir-i müzakere edilmek üzere 

iadesinin, 

 

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde “Uluslararası 

Siyaset” Anabilim Dalı açılmasının kabulüne, 

 

oy birliği ile, 

 

Karar 31-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümüne 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 50 (elli) öğrenci alınması talebine ilişkin, 

24.02.2021 tarih ve E.2100054805 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 32-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 2020 Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan; "Bk.424-Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-

öğretimleri Erzurum Merkez AML'de gerçekleştirilecektir. Geleneksel El Sanatları (İÖ) programında 

nakış ağırlıklı öğretim yapılmaktadır." koşulunun, "Bk.424-Geleneksel El Sanatları (İÖ) programında 

nakış ağırlıklı öğretim yapılmaktadır." şeklinde değiştirilmesi ve "Bk.646" koşulunun kılavuzdan 

tamamen çıkarılması talebine ilişkin, 24.02.2021 tarih ve E.2100055729 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 33-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 

Fakülte Ebelik Lisans Tamamlama Bölümü 4.dönem öğrencilerinin yapması gereken Entegre 

Uygulama dersinin uygulaması COVİD-19 pandemi dönemi nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim 

Yılı bahar yarıyılına özgü olarak tüm öğrenciler hali hazırda görev yapmış oldukları birimlerde 

Entegre Uygulama dersinin uygulamasını yapmalarının uygun olacağına ilişkin, 25.02.2021 tarih ve 

E.2100055963 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 34-) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin “Döner 

Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme/Performans Ücretinin Dağıtılmasında Uyulacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönergesi”ne ilişkin, 24.02.2021 tarih ve E.2100055497 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 35-) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan “Sürekli Eğitim Dergisi - Journal 

of Continuing Education” dergisini makale kabulü ve yayın hayatına başlaması talebine ilişkin, 

24.02.2021 tarih ve E.2100055070 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 36-) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim 

Fakültesi Dekanlığı tarafından kurulan “The Journal of Open Learning and Distance Education 

(JOLDE)” dergisinin makale kabulüne ve yayın hayatına başlaması talebine ilişkin, 24.02.2021 tarih 

ve E.2100055030 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 37-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı müfredatına tabi olup 8. yarıyılda Uygulamalı Mühendislik Eğitimi almayacak 

olan öğrencilere yönelik hazırlanan müfredat programlarına ilişkin, 26.02.2021 tarih ve 

E.2100057931 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 38-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Açıköğretim Fakültesi programlarının 2020-2021 

eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının, Koronavirüs Pandemisi nedeni ile online 

(çevrimiçi) yapılması ancak, kapalı ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 

öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize), final, bütünleme ve Mezuniyet 

Üç Ders sınavlarının, bu kurumların hepsinde bilgisayar sınıfı ve yeterli düzeyde internet/donanım 

altyapısı bulunmamasından dolayı online yapılamayacak olması nedeni ile sınavlarının bulundukları 
kurumlarda yüz yüze yapılması talebine ilişkin, 26.02.2021 tarih ve E.2100057976 sayılı yazısı 
okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 39-) Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün, “Kurumsal İletişim Direktörlüğü Yönergesi”nde 

güncelleme yapılmasına ilişkin, 26.02.2021 tarih ve E.2100058207 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


