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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, 2019-2020 

eğitim-öğretim yılı Fakülte "Yaz Okulu Akademik Takvimi"ne ilişkin, 29.07.2020 tarih ve 

E.2000187729 sayılı yazısı ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünün, 27 Ağustos 2020 tarihinde 

yapılacak olan ATAYÖS-2020 Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı kapsamında 

ATAYÖS Koordinasyon ve Uygulama Kurulunun görüşlerine istinaden “Suudi Arabistan-Cidde, 

Kazakistan-Almatı Kırgızistan-Bişkek, İran-Tahran ve Belçika-Brüksel’de yapılması planlanan 

sınavların Pandemi sürecindeki belirsizlikler nedeniyle iptal edilmesi, sınav yapılması şimdilik olası 

görülen Azerbaycan-Bakü ve Gürcistan-Batum’da sınavın yapılması ancak Pandemi sürecine bağlı 

olarak 7 Ağustos 2020 tarihine kadar yeniden değerlendirme yapılması, başvuru süresi içerisinde iptal 

edilen sınav merkezlerine başvuruda bulunan adayların istemeleri durumunda alternatif aktif Türkiye içi 

sınav merkezlerine yönlendirilmesi veya sınav başvuru hakkının bir sonraki akademik yıla aktarılması 

veyahut ta sınav ücretinin kesinti yapılmaksızın iade edilmesine ilişkin, 29.07.2020 tarih ve 

E.2000188192 sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 103-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi "Atatürk 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları", " Atatürk 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ders Müfredatı", " Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi Yönergesi", "Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mezuniyet Tezi Yönergesi" ve "Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi" ne ilişkin, 

29.07.2020 tarih ve E.2000187414 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne 

oy birliği ile, 

 

Karar 104-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Fakülte "Yaz Okulu 

Akademik Takvimi"ne ilişkin, 29.07.2020 tarih ve E.2000187729 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 105-) Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünün, 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan 

ATAYÖS-2020 Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı kapsamında ATAYÖS 

Koordinasyon ve Uygulama Kurulunun görüşlerine istinaden “Suudi Arabistan-Cidde, Kazakistan-

Almatı Kırgızistan-Bişkek, İran-Tahran ve Belçika-Brüksel’de yapılması planlanan sınavların Pandemi 

sürecindeki belirsizlikler nedeniyle iptal edilmesi, sınav yapılması şimdilik olası görülen Azerbaycan-

Bakü ve Gürcistan-Batum’da sınavın yapılması ancak Pandemi sürecine bağlı olarak 7 Ağustos 2020 

tarihine kadar yeniden değerlendirme yapılması, başvuru süresi içerisinde iptal edilen sınav 

merkezlerine başvuruda bulunan adayların istemeleri durumunda alternatif aktif Türkiye içi sınav 

merkezlerine yönlendirilmesi veya sınav başvuru hakkının bir sonraki akademik yıla aktarılması veya 

sınav ücretinin kesinti yapılmaksızın iade edilmesine ilişkin, 29.07.2020 tarih ve E.2000188192 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin tekrir-i müzakere yapılmasına ve konu hakkında 

Prof.Dr. Medine GÜLLÜCE başkanlığında, Prof.Dr. Bahadır GÜCÜYETER, Prof.Dr. Cafer ÇELİK, 

Prof.Dr. Nimet YILDIRIM ve Prof.Dr. Taşkın ÖZTAŞ’tan müteşekkil bir komisyon oluşturulmasının 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 106-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte bünyesinde yürütülen programlar için yüz 

yüze yapılması planlanan ancak Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ertelenen 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının (06-09 Temmuz 2020) tarihlerinde online olarak 

gerçekleştirildiği, yeterli altyapı olmadığından Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki öğrencilerin 

sınavlarının gerçekleştirilemediği, bu öğrencilerin sınavlarının 08.08.2020 tarihinde yüz yüze 

yapılmasına ilişkin, 29.07.2020 tarih ve E.2000188580 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 107-) Rektörlük Makamı’nın Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının “Eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda, kayıtlı 

oldukları programın yeterliklerini tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerine tıp ve diş 

hekimliği diploması verilen birimlerde, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak 

değerlendirme sistemi, diğer birimlerde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Başarı 

değerlendirme sistemleri ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.” şeklinde 

değiştirilmesi teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 
 

karar verildi. 


