KORONA VİRÜS KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Üniversitemiz Senatosunun 01/09/2021 tarih ve 15 nolu toplantısında alınan kararlara ek
olarak salgın ortamında yüz yüze eğitim konusu detaylı olarak değerlendirilmiş ve 2021-2022
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Karar-01) Üniversitemiz Kampüsüne aşı kartı veya PCR test sonucu (en geç 72 saat öncesine
ait negatif sonuçlu) beyan etmeyen öğrenci ve/veya personelin alınmamasına,
Karar-02) Dersi yürüten öğretim üyesi/görevlileri Covid-19 veya temaslı olduğunu
belgelendirmesi halinde, bu durumu ortadan kalkıncaya kadar dersin uzaktan devam etmesine
veya telafisinin ileri bir tarihte yapılmasına,
Karar-03) Öğretim üyesi/görevlilerinin Covid 19 veya temaslısı olması durumunda Yönetim
Kurulu kararıyla Cumartesi günleri telafi yapabilmelerinin uygunluğuna,
Karar-04) Covid-19 veya temaslısı olduğunu ve/veya karantinada olduklarını, Öğrenciler 2
gün içerisinde belirtmek zorunda olup, Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda söz
konusu öğrencilerden devam şartının aranmamasına,
Karar-05)Üniversitemizin Yönetmelik ve Yönergeleri müsait olduğu sürece Fakülte
Kurulları veya Yönetim Kurulları Kararları doğrultusunda Covid-19 veya temaslı olan
öğrencilerin belgelendirilmesi kaydıyla giremedikleri sınavlar, projeler ve quizler için telafi
sınavlarına alınmalarına,
(Bazı bölümlerimizde yönerge ve esaslar bazı sınavların telafi edilemeyeceğini söylemektedir.
Yönergeleri ve Usul ve Esasları müsait olan bölümlerde yönetim kurulları devam şartına ve
telafi sınavlarına karar vermede yetkilidir.)
Karar-06) Lisans ve Ön Lisans programlarında dersliklerde aynı anda derse kayıtlı sınıfta en
az 1 kişi Covid-19 veya temaslı olması durumunda belgelendirilmesi kaydıyla o dersin
karantina süresi boyunca online (uzaktan) eğitime dönüştürülebilmesine ve varsa sınavların da
online yapılmasına,
Karar-07)Tüm kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Rehberi’ne uygun olarak
herkes tarafından maske takılmasına,
Karar-08) Güvenlik personellerinin üniversite iç mekanlarında ve bahçede sürekli kontroller
yaparak maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişileri uyarmasına,
Karar-09) Sağlık Bakanlığı’nın listesine alınan, kronik rahatsızlığı bulunan ve bunu
belgeleyen öğrencilere yüz yüze eğitim içerisinde devam şartı aranmamasına,
Karar-10) Sağlık Bakanlığı’nın listesine alınan, kronik rahatsızlığı bulunan ve bunu
belgeleyen öğretim elemanlarının talep ettikleri taktirde derslerini online yapabilmesine,
Karar-11) Öğrencilerimizin sorumlulukları kendilerine ait olmak koşuluyla Covid 19
kuralları çerçevesinde teknik veya kültürel gezilere katılabilmelerinin uygun olduğuna,
Karar-12) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Pandemi koşullarında tüm
eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda ele alınan konuların dışında ortaya

çıkabilecek özel durumlar için ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarının karar almasında
yetkili kılınmasına,
Karar-13) Tartışmalı durumlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün
programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte bu kılavuz güncellenerek “Küresel
Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs
Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi 2021”den faydalanılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir. 17 Ekim 2021

