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21.02.2022 TARİHLİ SENATO TOPLANTISI KARARLARI 

 

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Merkezli meydana gelen 

depremler sonrası Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin deprem 

dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme 

yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere Yükseköğretim Kurumu 

Başkanlığının 17.02.2023 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği 

Adıyaman Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi eşleştirilmiştir. Bu nedenle Üniversitemiz 2022-

2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi öğretim süreçleri ile ilgili ekte yer alan maddelerin 

uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 

1- Adıyaman Üniversitesinin herhangi bir yükseköğretim programında kayıtlı olan 

öğrencilerimizin talepleri halinde 2022-2023 bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine ve 

bu sürenin programın azami öğrenim süresinden sayılmamasına, kayıt dondurma taleplerinin ise 

bahar yarıyılı başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde Adıyaman üniversitesine yapılmasına, 

2- Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 17.02.2023 tarihinde Yükseköğretim Genel 

Kurulu toplantısında alınan karar gereği Adıyaman Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi 

eşleştirilmiş olduğundan uygulamalı eğitim için istedikleri üniversitelere özel öğrenci olarak 

gidecekler dışında kalan tüm birimlere ait öğrenciler bu kararın alındığı tarihten itibaren Fakülte, 

YO, MYO vb. birimlerimizin yönetim kurulu kararları beklenmeden ve üniversitemizin bu senato 

kararı ile Atatürk Üniversitesinin özel öğrencisi olarak kabul edilmesine, 

3- Uygulamalı birimler dışında kalan tüm öğrencilerimiz (Yabancı uyruklu 

öğrencilerimiz dahil) ilan tarihinden itibaren Atatürk Üniversitesinin ders kayıt sisteminden tıpkı 

ilgili üniversitenin öğrencisi gibi ders kayıtlarını yaptırabilmelerine, 

4- 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde Atatürk Üniversitesi’nden uzaktan eğitim 

yoluyla alınacak tüm derslerin Adıyaman Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi 

derslerine eş değer kabul edilmiş olup, buna istinaden bahar dönemi sonunda öğrencilerimizin 

başarılı oldukları eğitimlerinin kredi yüklerinden eksiksiz olarak düşürülmesine, 

5- Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3., Sınıf,  Diş Hekimliği Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf, ve Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1., 2., 3. ve 4. Sınıf ile Ebelik 1., 2. ve 3. Sınıflarındaki 
öğrencilerin de tıpkı Üniversitemizin diğer uygulamalı olmayan bölümlerindeki öğrenciler gibi 

Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde tüm derslerini online olarak almalarına ve 

bunun için Atatürk Üniversitesi sistemine ilan tarihinden itibaren kayıt yaptırabilmelerine,   

6- Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. Sınıf (İntern), Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf 

(İntern)  ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4. Sınıf (İntern) öğrencilerinin ise eğitimlerini 

yüz yüze sürdürmeleri gerektiğinden, birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici 

ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitelerin ilgili programlarında özel öğrenci olarak 

gidebilmelerine, 

7- İkametgâhı Adıyaman da olan sınırlı sayıdaki Tıp Fakültesi 6. Sınıf (İntern) 

öğrencilerinin kalan eğitimlerini Üniversitemiz hastanesindeki aktif birimlerde sürdürmelerine, 

8- Eczacılık Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin tüm derslerini online olarak 

Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde, 5. Sınıf öğrencilerinin de teorik derslerinin 

tamamını yine Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde online olarak almasına, 

stajlarını ise bulundukları ikametgah adreslerinde ki eczanelerde almalarına, 



9- Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı 

öğrencilerinin Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde tüm derslerini online olarak 

almalarına, 

10- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı 

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde yer alan öğretmen yetiştiren 

fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde öğrenim 

gören 4. sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı seçmeli ders olarak Atatürk Üniversitesinde açılan 

pedagojik formasyon derslerini Özel Öğrenci statüsünde online olarak alabilmelerine, 

11- Pedagojik Formasyon alan mezun durumdaki öğrencilerinin pedagojik formasyon 

derslerini Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde online olarak almalarına,  uygulamalı 

kısmını ise birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu 

illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda yapmalarına,   

12- Eğitim Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin derslerini online olarak Atatürk 

Üniversitesinde özel öğrenci statüsünde almalarına, öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama 

kısmını ise birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu 

illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda yapmalarına,   

13- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım, Patoloji 

Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Optisyenlik Bölümleri 2. Sınıf 

öğrencilerinin eğitimlerini yüz yüze sürdürmeleri gerektiğinden, birinci derece 

yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin ilgili 

programlarında özel öğrenci olarak gidebilmelerine,  

14- Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Uygulamalı Mühendislik Eğitimlerini 

ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki işletmelerde yapmalarına,  

15- Her iki üniversite de ihtiyaç duyulması ve uygun görülmesi halinde Atatürk 

Üniversitesinin online eğitim sistemlerinde Adıyaman Üniversitesi Akademik Personelinin de 

misafir öğretim üyesi olarak ders verebilmelerine, 

16- Lisansüstü Eğitim Programlarına kayıtlı ve ders aşamasında bulunan tüm 

öğrencilerin Atatürk Üniversitesinde Özel Öğrenci statüsünde derslerini online olarak 

alabilmelerine, tez aşamasında bulunan öğrencilerin ise Adıyaman Üniversitesinde ki mevcut 

danışmanları ile tez süreçlerini yürütmelerine,  

17- Atatürk Üniversitesi ile Adıyaman Üniversitesinin tüm eğitim programlarının 

eşleştirmelerinin Ek.1 de belirtilen şekli ile kabulüne,  

18- Özel öğrencilik taleplerinin, başvuruda bulunulacak üniversitenin 2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılı bahar yarıyılı başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına, 

19-  Alınan tüm senato kararları Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için de geçerlidir, 

20- 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi harç bedelleri ile yükümlü tüm öğrencilerimiz 

(yabancı uyruklu öğrencilerimiz dahil) ödemelerini Adıyaman Üniversitesinin ilgili birimine ait 

hesaplara yapacaklardır. 

21- 2022-2023 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılı ön lisans programları için kurumlar arası 

yatay geçişe başvurmuş ve kayıt hakkı kazanmış öğrenciler üniversitemizin diğer öğrencileri için 

alınan kararlara tabidirler veya diledikleri takdirde kendi üniversitelerine devam edebilmek için 

yeniden üniversitelerine başvurabilirler.  


