
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

(Derslerin İşlenmesi ve COVID-19 Tedbirleri) 

 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında eğitimde bütün 

seviyelerde Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Bu 

doğrultuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından salgının seyrine göre yükseköğretim 

kurumu örgün programlarında hibrit eğitim modeli (yüz yüze + çevrimiçi) kullanılabileceği 

açıklanmıştır. Alınan bu kararlara istinaden 2021-2022 akademik yılı güz döneminde 

Üniversitemiz programlarında (yabancı dil hazırlık, önlisans, lisans ve lisansüstü) eğitim-

öğretim faaliyetleri hibrit eğitim modeli ile yürütülecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 3 Eylül 2021 tarihli basın açıklaması doğrultusunda 

2021-2022 akademik yılında COVID-19 ile mücadele kapsamında derslik ve çalışma 

salonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir. 

Derslik ve çalışma salonlarında uygulanacak tedbirler 

➢ Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması çok önemli, 

➢ Üniversitemizde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve 

temizliğe dikkat edilmeli. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı 

sağlanmalı, 

➢ Kampüs içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenmeli, 

➢ Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülmeli, 

➢ Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı. Ders içeriğine, 

faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılmalı, 

➢ Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara 

verilerek ortamın havalandırılması sağlanmalı, 

➢ Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmalı, dersler mümkün olan en 

az sayıda kişi ile yapılmalı ve kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalı, 

➢ Damlacık oluşturması nedeniyle koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle 

yapılan faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmeli, 

➢ Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler 

olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalı, 

➢ Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine 

özellikle dikkat edilmeli, 

➢ Derslik ve laboratuvarların havalandırılmasına özellikle özen gösterilmeli ve 

dersliklerde oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalı, 

➢ Kampüs içindeki sosyal ortamlara dair Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı 

kararlara uygun düzenlemeler yapılmalı. 

Üniversitemizde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde eğitim ve öğretim 

süreçlerine ve kampüs ortamlarına yönelik uygulamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

"Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların 

Geliştirilmesi Kılavuzu", “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik 

Uygulamalar Rehberi” ve “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik 

Uygulamalar Rehberi” ile Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi” doğrultusunda yürütülecektir. 

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/yuksekogretim-kurumlarinda-saglikli-ve-temiz-ortamlarin-gelistirilmesi-kilavuzu.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/yuksekogretim-kurumlarinda-saglikli-ve-temiz-ortamlarin-gelistirilmesi-kilavuzu.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kuresel-salginda-egitim-ve-ogretim-sureclerine-yonelik-uygulamalar-kilavuzu-2021.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kuresel-salginda-egitim-ve-ogretim-sureclerine-yonelik-uygulamalar-kilavuzu-2021.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kampus-ortamlarina-yonelik-uygulamalar-rehberi-2021.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/kampus-ortamlarina-yonelik-uygulamalar-rehberi-2021.pdf
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf


Buna göre; 

1. Müfredattaki derslerin %40’ını geçmemek üzere birimlerin ilgili kurumlarınca teklif 

edilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan derslerin mümkün olduğunca 

çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış şekilde uzaktan eğitim ile (çevrimiçi, senkron ve 

asenkron) olarak yürütülmesine,  

2. Salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili birimlerin yetkili 

kurulları tarafından teklif edilen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan derslerin 

imkânlar çerçevesinde (sınıf kapasitesi ve öğrenci kapasitesi dikkate alınarak) gruplara 

ayrılarak ya da dönüşümlü olarak yüz yüze yürütülmesine, 

3. Yüz yüze yapılacak derslerde öğrenci ve öğretim elemanları için HES kodu üzerinden 

kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık 

kabul edilen süreye göre) veya azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi 

sorgulaması yapılmasına, 

4. Madde 3’te açıklanan şartları sağlamayan öğrencilerin uygulamalı derslerin 

(laboratuvar dersleri dâhil) dışında kalan dersleri, aşağıdaki yöntemlerden birisi ile takip 

etmesinin sağlanmasına, 

a) Yüz yüze yapılan ders sırasında dersin canlı olarak UZEM platformundan 

yayınlanması, 

b) Yüz yüze yapılan derste alınacak kaydın aynı hafta içinde UZEM platformuna 

yüklenmesi, 

c) Madde 4’ ün a ve b bentlerinde ifade edilen durumlarının uygulanmasının 

mümkün olamaması halinde, sorumlu öğretim elamanı tarafından ilgili hafta 

içinde dersin kaydedilerek UZEM platformu üzerinden öğrencilere sunulması, 

5. ÜBYS HES modülü üzerinden yetki verilen birimlere (Personel, Öğrenci İşleri, İdari ve 

Mali İşler vb.) sisteme HES kodu ile giriş yapmış kişilerin (akademik, idari, işçi ve 

öğrenciler) hangilerinin aşılı (çift-tek)/aşısız, hangilerinin riskli hangilerinin pozitif 

veya temaslı olduğunun anlık bilgisinin alınıp listelenmesine, 

6. Aşısız / temaslı / pozitif kişilerin tüm engellemeleri (güvenlik vb.) aşarak derse girmesi 

durumunda, Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden anlık olarak her öğretim 

elemanına derse girmeden önce sınıf listesi alma imkânı ve yoklama esnasında kişiyi 

tespit imkânı sunulmasına, 

7. Derslik ve çalışma salonlarında uygulanacak tedbirler başlığı altında sunulan 

hususlarda azami hassasiyet gösterilmesine ve ilgili akademik birim ve ders sorumluları 

tarafından bu tedbirlerin yerine getirilmesinin sağlanmasına, 

8. Üniversitemiz programlarındaki bütün derslerin KUZEM platformunda 

tanımlanmasına ve ders izlenceleri ile materyallerinin söz konusu platform üzerinden 

öğrenci erişimine açılmasının sağlanmasına,  

9. Uygulamalı derslerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması ve dijital ortamlarla 

desteklenmesine, uzaktan eğitim ile yürütülmesi durumunda ise mümkün olduğunca 

etkin ve verimli yöntemlerle desteklenmesine, 

10. Yüz yüze yürütülecek derslerin gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonunda 

yapılabilmesine ve bu derslerin çevrimiçi uygulamalarla desteklenerek canlı ders 

şeklinde diğer öğrencilerin erişimine açılmasına, 



11. Uzaktan eğitim ile yürütülecek derslerin niteliğinin artırılması kapsamında yardımcı 

eğitim materyalleri (video, animasyon, grafik, kısa hikâye vb.), asenkron etkileşimi 

artıracak etkinlik (blog, forum, tartışma) ve paylaşımlar (öğrencilerin de içerik geliştirip 

paylaşabildikleri platformlar vb.) kullanılmasına, 

12. Hem yüz yüze hem çevrimiçi yürütülecek derslerde ilgili mevzuat ile belirlenen devam 

şartının sağlanmasına, ders süresinin 30dk. olacak şekilde düzenlenmesine ve derslerin 

blok ders şeklinde yapılmamasına, 

Ölçme ve Değerlendirme 

13. Hem yüz yüze hem çevrimiçi yürütülen derslerin ara sınav, final, bütünleme, tek ders 

ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavlarının Madde 4’te belirtilen 

hususlar çerçevesinde yüz yüze yapılmasına ve ölçme süreci, değerlendirme 

yaklaşımları, puanlama sistemi ve ölçütler hakkında, derslere başlarken (dönem 

başında) öğrencilere yazılı ve/veya sözlü bildirimler yapılmasına, 

14. Lisansüstü programlarda seminer sunumları, doktora yeterlik sınavları, tez önerisi 

sunumları, tez savunmaları vb. uygulamaların yüz yüze ya da çevrimiçi uygulanma 

durumunun ilgili enstitü kurullarınca belirlenmesine, 

15. Salgının seyrine göre mücbir sebeplerle çevrimiçi sınavların uygulanması durumunda 

birimlerin ve derslerin özelliğine göre; dönem içi, dönem sonu gibi sınavların ders 

geçme notu üzerindeki ağırlıklarının düşürülmesine ve bunların yerine süreç izlemeye 

dayalı ve eğitim içeriğinin içine yerleştirilmiş analitiklerin (ödev, proje, sunum, küçük 

sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinlikler) ders geçme notu 

üzerindeki ağırlıklarının yükseltilmesine, 

Mesleki Eğitim ve Stajlar 

16. Salgının bölgesel ve yerel seyri dikkate alınarak enfeksiyon kontrol ve korunma 

tedbirlerine azami riayet etmek şartıyla öğrencilerin planlanan şekilde işletmede 

mesleki eğitim veya staj yapmalarının sağlanmasına, uygulamalı eğitimlerle ilgili 

hususlarda ilgili akademik birim ile ilgili işyeri yönetimleri arasında güçlü iletişim ve 

koordinasyon sağlanmasına ve ilgili işletmelerin yeterli düzeyde koruyucu tedbir alıp 

almadığı hususunun ilgili akademik birimlerce titizlikle değerlendirilmesine, 

Öğretmenlik Uygulaması 

17. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgün eğitime geçildiğinden öğretmenlik 

programlarında öğretmenlik uygulaması ile ilgili derslerin mümkün mertebe yüz yüze 

uygulamalarla yürütülmesine, 

Engelli Öğrenciler 

18. İlgili ders sorumluları tarafından, yürütecekleri dersler kapsamında engelli öğrenci 

bulunup bulunmadığı hususunun tespit edilmesi, hem ders hem sınavlar açısından 

gerekli düzenlemeler yapılarak bu öğrencilerin de uzaktan eğitimden imkânlar dâhilinde 

en üst seviyede yararlanmasının sağlanmasına, 

 

 

 



Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

19. Küresel salgın sebebiyle 2021-2022 akademik yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere 

lise mezuniyetlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin ön kayıt yaptırabilmelerine, 

bu öğrencilerin başvuru ve kesin kayıt yaptırma sürecinin, en geç 31 Aralık 2021 

tarihinde tamamlanacak şekilde bu döneme mahsus olmak üzere uzatılmasına ve bu 

tarihten itibaren kayda esas belgeleri tamamlanmayan öğrencilerin kayıtlarının 

silinmesine, 

Kayıt Dondurma 

20. Küresel salgın sebebi ile Ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrencilere ve salgının 

bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla uygulamalara katılmak istemeyen uygulama ağırlıklı 

programlarda yer alan yükseköğretimin tüm kademelerindeki öğrencilere (mevcut 

yönetmelik, usul ve esaslarda belirtilen süreler içerisinde) talep etmeleri durumunda 

kayıt dondurma hakkı verilmesine, kayıt dondurma taleplerinin ve kayıt dondurma 

talebinde bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilecek derslere katılım 

taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,  

21. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin, tez danışmanının da görüşü alınması 

kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulunun olumlu görüşüne binaen kayıt dondurma 

işleminden yararlanabilmelerine, 

Kişisel Verilerin ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması 

22. Kısmen ya da tamamen uzaktan öğretimle yürütülen derslerde, canlı dersler ile ders içi 

materyaller, tartışma yorumları ve etkinliklerin, ders bağlamına özel olduğu; bunlara ait 

görüntü ve metinlerin izin alınmaksızın sosyal medya ve diğer mecralarda 

paylaşılmasının kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik 

düzenlemelere aykırı olacağı konusunda ilgili ders sorumluları tarafından öğrencilere 

bilgilendirme yapılmasına, 

Çevrimiçi Etkinlikler 

23. Ders dışı (çevrimiçi danışmanlık, kariyer danışmanlığı, çevrimiçi konferans, çevrimiçi 

psikolojik destek, çevrimiçi sergi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve kampanyaları vb.) 

çevrimiçi etkinlikler planlanması ve yürütülmesine karar verildi. 


