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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Uygulama Esasları’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ilgili olarak Rektörlük Makamının 

teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Uygulama Esasları’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının “Tezli yüksek lisans programında eğitim 

alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına 

uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez savunma sınavına, en erken 

dördüncü yarıyılda girilebilir.” şeklinde değiştirilmesi,  Tıp Fakültesi Dekanlığının, “Eğitim 

Komisyonu Kararları” konulu teklife ilişkin, 13.05.2020 tarih ve E. 2000122792 sayılı yazısı, 

Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının Fakülte programlarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 

yarıyılı final, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavlarının Koronavirüs Pandemisi nedeni ile online 

olarak yapılmasına ilişkin, 13.05.2020 tarih ve E.2000122936 sayılı yazısı ile İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı’nın, “Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun Kurulmasına ilişkin 

Esaslar”da değişiklik yapılmasına ilişkin, 13.05.2020 tarih ve E.2000122326 sayılı yazısının gündeme 

alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

Karar 68-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu 

(final) ve bütünleme sınavları ile ilgili Atatürk Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları Komisyonunun 12 Mayıs 2020 tarihli toplantısında alınan 1 sayılı kararını içeren 

13.05.2020 tarih ve E.2000122225 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı kapsamında olmak 

üzere, sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile "ilgili programın öğrenme 

kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar.ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak 

hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda öğrencilerin bedeni ve ruhi 

sağlıkları da dikkate alınarak, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen örgün (Gündüz ve II. Öğretim) ve 

uzaktan öğretim programları ile pedagojik formasyon sertifika programlarında yer alan dersler 

için yapılacak sınavlar ile ilgili olarak; 

 

a) Sınavların online olarak yapılması, 

b) Yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavlarına teknik problemler nedeniyle giremeyen veya 

sınavını tamamlayamayan öğrencilerin talepleri halinde durumlarının ilgili öğretim elemanı tarafından 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde sınav tarihleri arasında online telafi sınav hakkı verilmesi,  

 

Online olarak yapılan bütünleme sınavına teknik imkanlarının yetersiz olması veya diğer nedenlere bağlı 

olarak katılamayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarında değerlendirilerek, 

mazeret sınav hakkı verilmesi,  

 

c) Sınav takvimlerinin akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında olmak üzere;  

i) Önlisans ve lisans programlarında ilgili birimler tarafından,  

ii) Lisansüstü programlarda ise ilgili öğretim elemanı tarafından,  

 

belirlenerek, sınavların başlangıç tarihinden en az 7 (yedi) gün önce öğrencilere duyurulmasına oy birliği 

ile, 
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Karar 69-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulu ile ilgili 

Atatürk Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamaları Komisyonunun 12 Mayıs 2020 

tarihli toplantısında alınan 2 sayılı kararını içeren 13.05.2020 tarih ve E. 2000122142 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

a) Üniversitemiz Senatosunun 08.08.2019 tarih ve 26/90 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2020 

Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminde 29.06.2020-16.08.2020 tarihleri arasında yapılması 

öngörülen Yaz Okulu uygulamasının yapılmamasına, 

 

b) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında diğer yükseköğretim kurumlarında Yaz Okulu açılması 

halinde, Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili Üniversitelerden ders alabilmelerine, konuya yönelik 

taleplerin ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine,  

oy birliği ile, 

 

Karar 70-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Atatürk Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları Komisyonunun 12 Mayıs 2020 tarihli toplantısında alınan 3 sayılı kararını içeren 

13.05.2020 tarih ve E. 2000122155 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

Söz konusu yazı ekinde yer alan dersler için yaz öğretimi uygulamasının yapılmamasına, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere 

ilgili birimler tarafından bir planlama yapılarak bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

tamamlanmasına oy birliği ile, 

 

Karar 71-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Atatürk Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları Komisyonunun 12 Mayıs 2020 tarihli toplantısında alınan 6 sayılı kararını içeren 

13.05.2020 tarih ve E.2000122150 sayılı yazısı okundu. 

 

Yapılan görüşmelerden sonra; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında mezuniyet hakkı elde 

eden öğrenciler için 1 Haziran 2020’den itibaren yıl içinde düzenlenecek olan mezuniyet belgelerinin 

öğrencilerin talepleri halinde Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine posta/kargo yoluyla 

gönderilmesi, konuyla ilgili teknik ve idari hazırlıkların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Bilgisayar 

Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, posta/kargo gönderim işlemlerinin ise Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı iş birliği ile yapılmasına oy birliği ile, 

 

Karar 72-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, Üniversitemiz Senatosunun 28.02.2020 tarih ve 31 sayılı 

kararına istianeden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.04.2020 tarih ve E.28752 sayılı yazısı ile 

kapatılan önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ilgili birim görüşlerine bağlı olarak ekli listede 

önerilen programlara aktarılmasına ilişkin, 12.05.2020 tarih ve E.2000122147 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 73-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından alınan 

"Normalleşme Süreci Akademik Takvimi" konulu teklife ilişkin, 12.05.2020 tarih ve E.2000122137 

sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısına istinaden reddine oy birliği ile, 

 

Karar 74-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, Üniversitemiz ilgili birimlerden alınan görüşlere bağlı 

olarak hazırlanan "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağı"na ilişkin, 12.05.2020 

tarih ve E.2000122159 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılı derslerinin 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak şekilde hazırlanan akademik takvim teklifinin 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 75-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili 

yazılarında belirtildiği üzere Üniversitemiz bünyesinde yer alan ve sağlık programlarında öğrenim gören 

öğrencilerden mezuniyet aşamasında olanlar için yapılacak uygulamaya yönelik olarak Üniversitemiz 

Senatosu tarafından alınan 22.04.2020 tarih ve 8/58 sayılı kararın tekriri müzakere edilmesi teklifine 

ilişkin, 12.05.2020 tarih ve E.2000122167 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; ilgili 

birimler tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı 

kapsamında işlem yapılmasının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 76-) Rektörlük Makamının, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama 

Esasları’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ilgili teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra; 

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları’nın 10’ uncu maddesinin 1’ inci 

fıkrasının “Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim 

kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak 

savunur. Öğrenci tez savunma sınavına, en erken dördüncü yarıyılda girilebilir.” şeklinde 

değiştirilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 77-) Tıp Fakültesi Dekanlığının, “Eğitim Komisyonu Kararları” konulu teklife ilişkin, 

13.05.2020 tarih ve E.2000122792 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 78-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının Fakülte programlarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 

bahar yarıyılı final, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavlarının Koronavirüs Pandemisi nedeniyle 

online olarak yapılmasına ilişkin, 13.05.2020 tarih ve E.2000122936 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra; teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 79-) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın, “Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma 

Fonunun Kurulmasına ilişkin Esaslar”da değişiklik yapılmasına ilişkin, 13.05.2020 tarih ve 

E.2000122326 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


