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Toplantı Tarihi-

Saati 

19/09/2021-17:00 

Toplantı Yeri FSBF Toplantı Salonu 

Toplantı Sayısı 2021/8 

Gündem 

1. Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi İle Küresel Salgında Eğitim 

ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi  

2. Yüz yüze ve Online Oryantasyon Programı Takvimi  

3. Bölümlere ait kurumsal mail adresi alınması 

4. Bölümlerin ve Laboratuvarların ihtiyaçları 

5. Fakültenin bilimsel ve sosyal etkinlikleri 

Alınan Kararlar, İstişare Edilen Konular 

  

1. Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılan tüm 

birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında muhtemel sağlık 

risklerine karşı tüm önlemler alınarak Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz 

yüze eğitim öğretime başlanacaktır. Öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri 

dikkate alınarak bazı dersler uzaktan öğretim yöntemi kullanılarak harmanlanmış 

olarak yapılacak, bunun yanı sıra yüz yüze yürütülecek dersler seyreltilmiş gruplar 

halinde de yürütülebilecektir. COVİD-19 salgını kapsamında ülke genelinde alınan 

önlemlere uyularak Üniversitemizin tüm birimlerinde öğrencilerimizin yüz yüze 

eğitiminin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi ve sağlıklarının korunabilmesi için 

öğrenci ve personelin COVİD-19 aşılarını eğitim-öğretimin başlayacağı 20 Eylül 

2021’den önce tamamlamaları beklenmektedir. Aşı yaptırmayan tüm 

öğrencilerimizin 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonuçları okul 

girişlerinde düzenli olarak kontrol edilecektir. 

Bu  bağlamda ;  “Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi İle Küresel 

Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” nin 

gerekleri de, titizlikle takip edilerek istenilen hususların yerine getirilmesine, 

öğrencilerimize COVID-19 salgın hastalığıyla mücadele, OBS’ye HES tanımlama, 

PCR,  maske ve dezenfektan kullanımı konularında bilgilendirme standı 

kurulmasına, afişlerin panolara asılmasına, broşürlerin dağıtılmasına ayrıca bölüm 

başkanlıkları tarafından oryantasyon programı kapsamında da bilgilendirme 

yapılmasına karar verildi. 

2. Yüz yüze ve Online Oryantasyon Programı Takvimi kapsamında gerçekleştirilecek 

ekinliklere öğrencilerimizin azami katılımın sağlanması için etkin bir duyuru 

yapılmasına ve programa, öğretim elemanlarının da azami ölçüde katılmalarına 

karar verildi.   

3. Bölüm içinde, Bölüm Sekreterleri tarafından yapılan mail bilgilendirmelerine son 

verilerek, Eylül 2021 sonuna kadar, bölümlere ait kurumsal mail adresi alınmasına 

ve duyuru, tebligat, bilgilendirme,…vb konularda kullanılmasına karar verildi. 

4. Bölümlerin ve Laboratuvarlarının  ihtiyaçlarının Eylül 2021 ayına kadar tespit 

edilmesine ve ihtiyaç listesinin Bölüm Başkanlıklarınca uygun görülmesi halinde  

Dekanlığa iletilmesine karar verildi. 

5. Fakülte, bölümler ve öğrenci toplulukları olarak düzenlenen bilimsel ve sosyal 

etkinliklerin izni/planlanması, gerçekleştirilmesi ve webte yayınlanması 
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konularında sorumlu öğretim elemanlarının sürecin takipçisi olmalarına ve bilgi ve 

belgeler ile geri bildirim yapmalarına karar verildi. 

 


