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Karar 185-) Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı’nın, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünün ve bağlı Su 

Ürünleri Anabilim Dalının kapatılmasına ilişkin, 24.12.2020 tarih ve E.2000322794 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 186-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz birimlerinde yürütülmekte olan 

önlisans ve lisans programları için 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Yatay Geçiş 

Kontenjanlarına ilişkin, 24.12.2020 tarih ve E.2000322515 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra;  

 

a) Yönetmeliğin 11'inci maddesi ile düzenlenen kurumlar arası yatay geçiş hükümleri 

kapsamında önlisans programlarına AGNO ile yapılacak müracaatlar için ekte yer alan 

kontenjanların tahsis edilmesinin,  

 

b) Yönetmeliğin EK MADDE-1 ile düzenlenen merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş 

kapsamında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul 

ve Esaslar”da yer alan hükme bağlı olarak Üniversitemizde eğitimöğretim faaliyetlerini yıllık 

olarak yürüten hazırlık sınıfları ile Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi Programları hariç 

olmak üzere diğer tüm birimlerinde yürütülmekte olan önlisans ve lisans programlarının her 

bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen 

öğrenci kontenjanının %20’si kadar kontenjan ayrılmasının, 
 

kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 187-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğünün 23.12.2020 

tarih ve 11/2 sayılı kararı gereği 2020-2021 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılına mahsus olmak üzere; 

 

 

a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi yüksek lisans programı için yerleştirme işlemlerinin 

Lisans mezuniyet notunun %40’ı, ALES puanının %60’ı alınarak yapılması, 

 

b) Güzel Sanatlar Enstitü doktora programları hariç olmak üzere diğer enstitülerde yer alan 

doktora programlarına yerleştirme işlemlerinin yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ı, ALES 

puanının %60’ı alınarak yapılması, 

 

teklifine ilişkin, 24.12.2020 tarih ve E.2000322167 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 188-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğünün 23.12.2020 

tarih ve 11/3 sayılı kararı gereği; "Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama 

Esasları"nda değişiklik yapılması teklifine ilişkin, 24.12.2020 tarih ve E.2000322171 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra;  

 

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının, 

 

a) 37 nci maddesinin 8 inci fıkrasının “(8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2019 

tarih ve 61940 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere, bu uygulama esaslarında yer alan ve jüri 

oluşturularak gerçekleştirilen etkinlik ve sınavların değerlendirmeleri, ilgili enstitü yönetim 

kurulu kararı ve jüri salt çoğunluğunun yüz yüze katılması şartıyla elektronik ortamda çevrim 

içi olarak video konferans türü bir iletişim kanalı ile yapılabilir. Bu fıkra kapsamında 

yapılacak iş ve işlemler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ilgili 

enstitü müdürlükleri ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Bilgisayar Bilimleri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile yürütülür.” olarak 

düzenlenmesine,  

 

b) 36 ncı maddesine 9 uncu fıkrası olarak “Çift uyruklu adaylar, T.C uyruğu veya Yabancı 

uyruğundan biri ile müracaat ederler. Bu adayların öğrenim süreçleri programa hangi uyrukla 

yerleştirilmiş ise o uyruğa bağlı olarak yürütülür.” hükmünün, 

 

c) 37 inci maddesine 11 inci fıkra olarak “Bir aday lisansüstü programlar için sadece bir başvuru 

türünden müracaat edebilir” hükmünün, 

 

eklenmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


