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Karar 168-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, 

ekli listede belirtilen öğretim elemanı norm dışı kadro taleplerine ilişkin, 17.11.2020 tarih ve E. 

2000284739 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 169-) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün, Merkez Müdürlüğü 

“Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü” olan isminin; Türkiye ‘deki üniversitelerimizde aynı 

amaç doğrultusunda kurulmuş olan “Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü” olarak 

isimlendirilen araştırma merkezlerine entegrasyonunu sağlayabilmek için “Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, 16.11.2020 tarih ve 

E.2000284461 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile,  

 

Karar 170-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Senatosu'nun 02.10.2020 tarih ve 25 

sayılı oturumunda alınan 141 sayılı kararı ile kabul edilen “Atatürk Üniversitesi Güz Yarıyılı Uzaktan 
Öğretim Uygulama İlkeleri”nin Ölçme Değerlendirme başlığı altında (n) fıkrasında yer alan “Yapılacak 

etkinlikler sonunda geçekleştirilecek sınavlarda ara (vize) sınavlarından alınan puanın %30’u, yarıyıl 

sonu/bütünleme sınavlarından alınan puanın ise %70’i alınarak başarı puanı belirlenecektir.” kararının 

aşağıya çıkartılan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 

20'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan hüküm kapsamında olmak üzere ilgili birim kurullarınca 

belirlenen ve birim uygulama esaslarında yer alan ağırlıklarda olmak üzere uygulanması teklifine ilişkin, 

12.11.2020 tarih ve E.2000281259 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; “Yapılacak 

etkinlikler sonunda geçekleştirilecek sınavlarda ara (vize) sınavlarından alınan puanın %40’ı, yarıyıl 

sonu/bütünleme sınavlarından alınan puanın ise %60’ı alınarak başarı puanı belirlenmesinin” ve kararın 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında uygulanmasının kabulüne oy çokluğu ile, 

 

Karar 171-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Açıköğretim Fakültesinde 2020-2021 eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılı final sınavlarının, Koronavirüs Pandemisi nedeni ile, 04-15 Ocak 2021 

tarihleri arasında, bütünleme sınavlarının ise 08-19 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak 

yapılması, ara (vize) sınavının başarı notuna etkisinin %30, final/bütünleme sınavının etkisinin ise 

%70 olması teklifine ilişkin, 19.11.2020 tarih ve E.2000287421 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 172-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Kapalı ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü 

olarak bulunan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı yılsonu 

(final) ve bütünleme sınavlarının, online yapılamayacak olması nedeni ile, final sınavlarının 02-03 Ocak 

2021 tarihlerinde, bütünleme sınavlarının ise, 06-07 Şubat 2021 tarihinde bulundukları kurumlarda yüz 

yüze yapılması, ara (vize) sınavının başarı notuna etkisinin %30, final/bütünleme sınavının etkisinin ise 

%70 olması ve ceza infaz kurumlarında sınavlara giren öğrencilerin başarı notlarının 

hesaplanmasının/harf notlarının belirlenmesinin kendi içinde ayrıca yapılmasına ilişkin, 19.11.2020 tarih 

ve E.2000287444 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 173-) Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü’nün, Üniversitemiz Senatosunun 

30.10.2020 tarih 28/163 sayılı kararı ile kurulan Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlük 

bünyesinde 29.12.2011 tarih ve 28/157 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda 

Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının 

Belirlenmesine Dair Yönetmelik ilgili hükümleri doğrultusunda "Atatürk Üniversitesi Özel Gıda 

Kontrol Laboratuvarı" kurulması teklifine ilişkin, 19.11.2020 tarih ve E.2000288275 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


