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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın, Atatürk Üniversitesi 

Yönetim Yönergesi Konutların Tahsis Usul ve Esasları, Tahsis Öncelikleri 8. madde (c) fıkrası "Öğretim 

üyeleri dışındaki öğretim elemanlarına kendi aralarında puan sıralamasına göre görev tahsisli konut tahsis 

edilir. Akademik ve İdari personelin yüzdelik durumuna göre Komisyon kararı ile Üniversitemizde kadrosu 

bulunmak şartıyla, sırasıyla evli ve çocuklu Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlilerine 100 m2’lik 

konutların 1 veya 4 üncü katları, 80 m2, 70 m2 veya 40 m2’lik konut tahsisi, sırasıyla diğer Öğretim Görevlileri 

ve Araştırma Görevlileri için de 40 m2’lik konut tahsisi yapılabilir."  denilmekte ancak evli ve çocuklu 

ifadesinin evli veya çocuklu olarak düzeltilmesi teklifine ilişkin, 19.08.2021 tarih ve E.2100215712 sayılı 

yazısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, aşağıda belirtilen Üniversitemiz muhtelif birimlerine ait 2021-2022 

eğitim-öğretim yılı müfredat ve uygulama esaslarına ilişkin, 20.08.2021 tarih ve E.2100216902 sayılı yazısı 

ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 2021-2022 güz yarıyılında Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bütün 

programlarda Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde aşağıda ifade edilen ilkeler doğrultusunda yüz yüze 

eğitime geçilmesi kapsamında uygulama ilkelerine ilişkin, 20.08.2021 tarih ve E.2100216712 sayılı yazısının 

gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 
 

Karar 149-) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte lisans programlarında 

2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan Müfredat Programları ile Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına ilişkin, 18.08.2021 tarih ve E.2100215029 sayılı 

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

Karar 150-) İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü’nün, “Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini 

Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”ne ilişkin, 16.08.2021 tarih ve 

E.2100211845 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 151-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, aşağıda belirtilen Üniversitemiz muhtelif 

birimlerine ait 2021-2022 eğitim-öğretim yılı müfredat ve uygulama esaslarına ilişkin, 20.08.2021 

tarih ve E.2100216902 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 
a) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 2100216457 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılı Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

b) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 2100216782 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

Fakültenin tüm programlarının Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ile Yazılım Mühendisliği 

Programının Ders Müfredatları, 

c) Fen Fakültesi Dekanlığının 2100215781 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitimöğretim yılı 

Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

d) İletişim Fakültesi Dekanlığının 2100216337 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitimöğretim yılı 

Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

e) Hemşirelik Fakültesi Dekanlığının 2100216313 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

f) İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 2100216763 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitimöğretim yılı 

Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

g) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 2100216738 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılı Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

h) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 2100216824 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılı Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

i) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının 2100216792 sayılı yazısı ve ekleri 2021- 2022 eğitim-

öğretim yılı Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 

j) Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünün 2100216941 sayılı yazısı ve ekleri 2021-2022 

eğitim-öğretim yılı Uygulama Esasları ve Ders Müfredatları, 
 

hakkında anılan birimlere ait 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ders müfredatları ve uygulama esalarının 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 152-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 2021-2022 güz yarıyılında Üniversitemiz 

bünyesinde yürütülen bütün programlarda Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde aşağıda ifade 

edilen ilkeler doğrultusunda yüz yüze eğitime geçilmesi kapsamında uygulama ilkelerine ilişkin, 

20.08.2021 tarih ve E.2100216712 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

a) Üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın başta kendi sağlıkları olmak 

üzere toplum sağlığı güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama 

takvimine uyarak aşılarını yaptırmaları önerilmektedir.  

 

b) Üniversitemiz yerleşkelerindeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü uygulaması 

yapılacaktır. Aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlardan binalara giriş için haftada 

iki kez PCR testi sonucunun negatif olduğuna dair kanıt ibraz etmeleri istenecektir. Aşılı 

olmayan ziyaretçilerden son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanlar kabul edilecektir. 

 

c) Kronik hastalığı sebebiyle yüksek risk grubunda olduklarından veya farklı sebeplerden ötürü 

yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde kayıt dondurma 

talepleri üniversitemiz ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. 

 

d) Yüz yüze eğitim süreçleri uzaktan eğitim sistem, yöntem ve teknikleriyle desteklenerek 

harmanlanmış bir şekilde Atatürk Üniversitesi Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol 

Haritasında belirtilen ilkelere uygun olarak sürdürülecektir.  

 

e) Kurum içinde ve dışında uygulama gerektiren işyerinde mesleki eğitim, staj ve uygulamalı 

derslere yönelik düzenlemeler Rektörlüğümüzle iş birliği halinde ilgili birim kurulları 

tarafından planlanacaktır. 

 

şeklinde uygulama ilkelerinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 153-) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın, Atatürk Üniversitesi Yönetim Yönergesi 

Konutların Tahsis Usul ve Esasları, Tahsis Öncelikleri 8. madde (c) fıkrası "Öğretim üyeleri dışındaki 

öğretim elemanlarına kendi aralarında puan sıralamasına göre görev tahsisli konut tahsis edilir. 

Akademik ve İdari personelin yüzdelik durumuna göre Komisyon kararı ile Üniversitemizde kadrosu 

bulunmak şartıyla, sırasıyla evli ve çocuklu Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlilerine 100 

m2’lik konutların 1 veya 4 üncü katları, 80 m2, 70 m2 veya 40 m2’lik konut tahsisi, sırasıyla diğer 

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için de 40 m2’lik konut tahsisi yapılabilir."  denilmekte 

ancak evli ve çocuklu ifadesinin evli veya çocuklu olarak düzeltilmesi teklifine ilişkin, 19.08.2021 

tarih ve E.2100215712 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği 

ile, 

 

 

 

karar verildi. 
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