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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Tıp Fakültesi Dekanlığının, Üniversitemiz 

bünyesinde “Hareket Bozukluğu ve Nöromodülasyon Merkezi”  kurulması ve hazırlanan Yönergeye 

ilişkin, 25.09.2020 tarih ve E.2000234038 sayılı yazısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Atatürk 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12.maddesinin 3. 

fıkrasının değiştirilmesine ilişkin, 25.09.2020 tarih ve E.2000233525 sayılı yazısı, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığın’nın, Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Lisans Programına ait müfredat planının 

değiştirilmesine ilişkin, 24.09.2020 tarih ve E.2000232978 sayılı yazısı ile Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nın, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans ve lisans programlarında “Kariyer 

Planlama” dersinin Üniversite seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin, 25.09.2020 tarih ve 

E.2000234201 sayılı yazısının sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 
 

Karar 124-) Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’nın, 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında COVID-

19 salgını tedbirleri kapsamında Fakülte bünyesinde yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin, 

04.09.2020 tarih ve E.2000232358 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra Hemşirelik 

Fakültesi Dekanlığı’nca aşağıya çıkarılan hususlar kapsamında; 
 

 2020-2021 Eğitim–Öğretim yılı güz yarıyılında pandemi nedeniyle Fakülte 1, 2, 3 ve 4. Sınıf 

öğrencilerine okutulacak teorik derslerin tamamının online, uygulamalı derslerin ise bir kısmının 

online yapılması,  
 

 Derslere devam zorunluluğunun getirilmesi,  
 

 Pandeminin iyileşme durumunda kalan uygulamalı eğitimlerin seyreltilmiş şekilde yüz yüze 

yapılması, pandeminin devam etmesi durumunda ise uygulamalı derslerin tamamının online 

sürdürülmesi,  
 

 İntörn öğrencilerin ise teorik ve uygulamalı eğitimlerinin covit-19 vakalarının artması nedeniyle 

tamamen online olarak yapılması, 
 

teklifinin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 125-) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Ebelik bölümü öğrencilerinin 

2020/2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi uygulamalı derslerinin Covid-19 nedeniyle uygulama 

yapılacak sağlık kurumlarından gerekli izinlerin alınamadığından dolayı dijital imkânlarla online 

yapılmasına ilişkin, 24.09.2020 tarih ve E.2000232153 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 126-) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz akademik birimleri ile 

öğrencilerden gelen sahada staj yapılması taleplerine ilişkin, 22.09.2020 tarih ve E.2000230056 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 
 

1- Öğrencinin staj yapacağı kurumdan COVID-19 a karşı gereken tüm tedbirlerin alındığına dair 

belgenin ibraz edilmesi  
 

2- Oluşabilecek risklere karşı tüm sorumluluğun öğrenci ve Fakültesine-Meslek Yüksek Okuluna ait 

olduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi  
 

3- Staj sigorta işlemleri başladıktan sonra geçerli mazereti olmadığı halde staja gidilmediğinde 

gereksiz ödenen staj primlerinin öğrenci ve Fakülte /MYO tarafından ödenmesi  
 

4- Zorunlu staj başvurularının ÖBS den yapılması koşulu ile, 
 

zorunlu staj sigortalarının Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca yapılmasının kabulüne oy birliği 

ile, 
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Karar 127-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Açıköğretim Fakültesi Dekanlığından alınan, 2020-

2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavların Online Yapılması talebine ilişkin, 

22.09.2020 tarih ve E.2000230520 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 128-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’ndan 

alınan, Ekonometri Bölümü lisans ders müfredatında V. ve VI. Yarıyıllarda okutulmakta olan “İktisadi 

Matematik I ve İktisadi Matematik II” ders isimlerinin “Matematiksel İktisat I” ve “Matematiksel 

İktisat II” olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, 23.09.2020 tarih ve E.2000231686 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 129-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğünden alınan Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümü müfredat programında değişiklik 

yapılması teklifine ilişkin, 24.09.2020 tarih ve E.2000231973 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 130-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

bünyesinde "Yazılım Geliştirme", "Kıymetli Madenler İşletmeciliği", "Sivil Savunma" ve "Bilişim 

Sistemleri ve Teknolojileri" bölümleri açılması teklifine ilişkin, 24.09.2020 tarih ve E.2000232952 

sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin tekrir-i müzakere yapılmak üzere iade 

edilmesinin kabulüne oy birliği ile,  
 

Karar 131-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

bünyesinde "Türk İşaret Dili Mütercim Tercümanlık Bölümü"ne açılması teklifine ilişkin, 25.09.2020 

tarih ve E. 2000232948 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin tekrir-i müzakere 

yapılmak üzere iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 132-) Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’nün, Üniversitemiz Senatosu'nun 24.01.2020 

tarihinde 2 sayılı oturumunda 18 sayılı kararıyla kabul edilen "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt 

Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi"nin 8. Maddenin 4. Fıkrasında yer alan 

"ATAYÖS ile Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına başvuru yapacak adayların 100 tam puan 

üzerinden en az 30 puan almış olması gerekmektedir" uygulamasının Covid-19 pandemisi nedeniyle 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans ve Önlisans başvurularında kaldırılmasına ilişkin, 22.09.2020 

tarih ve E.2000229447 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği 

ile, 

Karar 133-) Tıp Fakültesi Dekanlığının, Üniversitemiz bünyesinde “Hareket Bozukluğu ve 

Nöromodülasyon Merkezi”  kurulması ve hazırlanan Yönergeye ilişkin, 25.09.2020 tarih ve 

E.2000234038 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; “Atatürk Üniversitesi Hareket 

Bozukluğu ve Nöromodülasyon Merkezi” kurulması ile söz konusu merkeze ait yönergenin (Hukuk 

Müşavirliği görüşü alınmak kaydıyla) kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 134-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12.maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine ilişkin, 25.09.2020 tarih 

ve E.2000233525 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 135-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığın’nın, Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Lisans 

Programına ait müfredat planının değiştirilmesine ilişkin, 24.09.2020 tarih ve E.2000232978 sayılı 

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

Karar 136-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans ve 

lisans programlarında “Kariyer Planlama” dersinin Üniversite seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin, 

25.09.2020 tarih ve E.2000234201 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Kariyer 

Merkezi koordinatörlüğünde “Kariyer Planlama” dersinin Üniversite seçmeli ders olarak okutulması 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

karar verildi. 


