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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve 

boş bulunan, ekli listede belirtilen öncelikli alan Araştırma Görevlisi norm dışı kadro taleplerine 

ilişkin 02.10.2020 tarih ve E.2000241565 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının, Azerbaycan 

Cumhuriyetinde yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı ortaya çıkan internet kesintisinden 

kaynaklı Azerbaycan uyruklu öğreincilerimizin 2020-2021 güz yarıyılına yönelik kayıt ve kayıt 

yenileme süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkları bertarafa edebilmek için bu öğrencilerimizin 

kayıtlarının gecikmeli olarak yapılması hususunda gerekli desteğin sağlanmasına ilişkin teklifinin 

gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 137-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Fakülte bünyesinde “Yazılım Mühendisliği 

Bölümü”nün kurulması talebine ilişkin, 01.10.2020 tarih ve E.2000240893 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra; Mühendislik Fakültesi bünyesinde “Yazılım Mühendisliği Bölümü” 

ile “Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı” kurulmasının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 138-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Senatosunun 25.09.2020 tarih ve 24 

sayılı oturumunda alınan 130 sayılı tekrir-i müzakere kararı doğrultusunda; Uygulamalı Bilimler 

Fakültesinde "Acil Yardım ve Afet Yönetimi", "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Yeni 

Medya ve İletişim" ile "Aile ve Tüketici Bilimleri" bölümleri açılması teklifine ilişkin, 01.10.2020 

tarih ve E.2000240908 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra, Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi bünyesinde; 

 

 "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü" ile "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim 

Dalı", 

 

 "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü" ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 

Anabilim Dalı" ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi Anabilim Dalı",  

 

 "Yeni Medya ve İletişim Bölümü" ile "Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı", 

 

 

kurulmasının kabulüne, "Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü" kurulmasının reddine oy birliği ile, 

 

Karar 139-) Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün, Enstitü bünyesinde yürütülen, 

Üniversitemiz ve KUDAKA iş birliğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 

tamamlanmış proje olan “Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi”nin, 

Birimin faaliyetlerini daha etkili yürütebilmesi ve daha geniş kitleye ulaşabilmesi için bir araştırma 

merkezine dönüştürülmesi amacıyla “Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması 

teklifine ilişkin, 29.09.2020 tarih ve E.2000238089 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 140-) Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, ekli listede belirtilen öncelikli 

alan Araştırma Görevlisi norm dışı kadro taleplerinin, gerekçeli karar ile birlikte üniversitemiz 

senatosunda görüşülmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241565 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 141-) Rektörlük Makamının, “Atatürk Üniversitesi Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim 

Uygulama İlkeleri”ne ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 142-) Rektörlük Makamının, Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşanan olağanüstü 

durumlardan dolayı ortaya çıkan internet kesintisinden kaynaklı Azerbaycan uyruklu 

öğreincilerimizin 2020-2021 güz yarıyılına yönelik kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinde 

yaşanabilecek aksaklıkları bertarafa edebilmek için bu öğrencilerimizin kayıtlarının gecikmeli 

olarak yapılması hususunda gerekli desteğin sağlanmasına ilişkin teklifi okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile,  

 

 

karar verildi. 


