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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, 

Fakülte bünyesinde “Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Sosyal 

Tesisler” kurulmasına ilişkin teklifinin gündeme alınması ile Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, 

Fakülte “İlahiyat Önlisans Programı” adının “İslami İlimler Önlisans Programı” olarak 

değiştirilmesine ilişkin, 17.12.2019 tarih ve 299 sayılı yazısı teklif edildi ve gündeme alınması oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 117-) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığının, Üniversitemiz bünyesinde kurulan 

"Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi"ne ait Yönetmelik 

taslağına ilişkin, 14.11.2019 tarih ve E.1900326973 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 118-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Üniversitemiz bünyesinde ulaştırma ve trafik 

problemlerini araştırmak ve bunlara çözüm önerilerini geliştirmek üzere  “Ulaştırma Uygulama ve 

Araştırma Merkezi” kurulmasına ilişkin, 21.11.2019 tarih ve E.1900333643 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 119-) Rektörlük Makamının, Üniversitemiz bünyesinde “Sürdürülebilirlik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi” kurulmasına ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 120-) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Müzik Bilimleri Bölümü 

dersliklerinden Koro Dersliği’nin isminin “Raci Alkır Koro Dersliği” olarak değiştirilmesine ilişkin, 

28.11.2019 tarih ve E.1900342242 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin tekrir-

i müzakere yapılmak üzere iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 121-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm/Anabilim Dalları Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Uygulama Esasları’nın 12 nci maddesinin 8 inci fıkra olarak ekleme yapılması hakkında Tıp 

Fakültesi Dekanlığından alınan teklife ilişkin, 27.11.2019 tarih ve E.1900340259 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 122-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, “Toplumsal Duyarlılık Projeleri" dersinin 

Üniversite seçmeli ders statüsünde açılması hakkında Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğünden alınan teklife ilişkin, 10.12.2019 tarih ve E.1900354773 sayılı 

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

 

Karar 123-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Diş 

Hekimliği Lisans Programına kayıt hakkı kazan öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yükseköğretim Programlarının 

Koşul ve Açıklamalarında (2. Kısım Koşullar) yer alan “Bk. 87 Bu programa kayıt için üniversitenin 

önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması 

gerekir.” koşulunun eklenmesi hakkında Diş Hekimliği Fakültesinden alınan teklife ilişkin, 

10.12.2019 tarih ve E.1900354789 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin tekrir-

i müzakere yapılmak üzere iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 124-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Uygulama Esasları’nda değişiklik yapılmasına ilişkin, 16.12.2019 tarih ve E.1900359473 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 125-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Üniversitemiz birimlerinde yürütülmekte olan 

önlisans ve lisans programları için 2019-2020 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 ilgili fıkra 

hükmüne göre yapılacak yatay geçiş işlemlerinin belirtilen takvime göre yürütülmesine ilişkin, 

16.12.2019 tarih ve E.1900359445 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 birimler tarafından önerilen ve ekte 

yer alan kontenjanların tahsis edilmesi, 

 

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 ayrılması, 

 

hükmüne göre yapılacak yatay geçiş işlemlerinin belirtilen takvime göre yürütülmesinin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 126-) Rektörlük Makamının, “Atatürk Üniversitesi Açık Bilim Politikasına”ilişkin teklifi 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 127-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte “İlahiyat Önlisans Programı” adının 

“İslami İlimler Önlisans Programı” olarak değiştirilmesine ilişkin, 17.12.2019 tarih ve 299 sayılı 

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

 

Karar 128-) Rektörlük Makamının; 

 

1) Atatürk Üniversitesinin yürütmüş olduğu eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyonlarının 

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre hizalanmasına, sürecin 

tasarlanarak yazımlarının yapılmasına ve Atatürk Üniversitesi resmi web sayfasından ilgili 

linklerin verilmesine,   

 

2) Atatürk Üniversitesi başarı bölgesi tercihlerinin, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinden; sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, karasal yaşam ile 

hedefler için ortaklıklar olarak beş tanesine göre önceliklendirilmesine ve Atatürk 

Üniversitesinin diğer odaklanma alanları ve stratejilerini de bu beş alanı destekleyecek şekilde 

hizalamasına, 

 

ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

 

karar verildi. 

 

 


