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1. Koronavirüsü (Covid-19) Pandemisi nedeniyle, önlisans, lisans ve formasyon eğitiminde sadece 20192020 Akademik Yılı Bahar yarıyılına ait olmak üzere;
a. Ara sınavların (vizelerin) formasyon eğitimi de dahil olmak üzere, bütün birim ve dersler için
kesinlikle ve sadece ödevlendirme şeklinde olmasına, öğrencilerin internet, bilgisayar, akıllı
telefon vb. imkanları ve ders yoğunlukları dikkate alınarak, ödevlerin kalem kağıtla (elektronik
ortam dışında) yazılı olarak hazırlanıp fotoğraf olarak ta yeterli olmasına, aşırı ödevlendirme
yapılmamasına,
b. Ara sınav notlarının sisteme son giriş tarihinin 20.05.2020 ve ödev teslimi tarihinin en geç
15.05.2020’ye kadar olmasına,
c. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil ara sınavlarının Ortak Dersler
Koordinatörlüğü ve Arapça Hazırlık ara sınavlarının İlahiyat Fakültesi tarafından belirlenen
esnek tarihlerde uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmasına,
d. Final sınavının nasıl olacağına ilişkin değerlendirmenin sınav tarihinden önce senatoca
belirlenmesine,
e. Madde (a)’da sürecin öğrenciler açısından sorunlar oluşturabilecek yanlarının olması sebebiyle,
gerek ara sınav (vize), gerekse yarıyıl sonu (final) sınavlarının zamanı usulü ve içeriği vb.
konularda, belirlenen süreler içerisinde her türlü esneklik ve kolaylığın sağlanmasına,
f. Uygulama gerektiren alanlarda öğrenim gören ve staj yapması zorunlu olan öğrenciler için,
öncelikle 2019-2020 Akademik yılında asgari 5-6 haftalık uygulama öğrenimleri ve stajlarının
dikkate alınmasına, mevzuat açısından yeterli olmaması durumunda kalan sürenin uygulama
alanıyla ilgili ödev yoluyla tamamlanmasına,
g. Sağlık alanı ilgili bölüm/programlarda stajdan eksik kalan öğrenimlerini dijital imkanlarla
uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi, proje ödevi vb faaliyetlerle de
tamamlayabilmelerine,
h. Sosyal Duyarlılık Projeleri ile Topluma Hizmet Uygulamaları çalışmalarının da, revize edilerek,
Pandemi merkezli, toplumu bilinçlendirici, sosyal medya ve benzer yöntemlerle hazırlanmış
ödevlere dönüştürülmesine, ödevlerin, pandemiyi anlatan videolar, pandemi günlüğü,
pandemiyle mücadele sloganları, pandemiyle mücadelede katkı sunulabilen başkaca
etkinliklerden oluşmasına,

i. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde sürecin uzaktan eğitimle sürdürülmesine, tez yeterlik ve
savunmalarının kayıt altına almak şartıyla online olarak yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Birimler tarafından yapılan toplantı, eğitim v.b. gibi tüm faaliyetler ile ilgili kayıt ve tutanakların
Üniversitemiz Kalite Ofisine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Personel Daire Başkanlığı’nın 14.04.2020 tarihli ve 15218358-907.99-720 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü. Bu kapsamda;
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Devlet Yükseköğretim
Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin
Yönetmelik’’ in 4. maddesinin 7. ve 5. maddesinin 6. fıkrası gereğince ekte sunulan formda belirtildiği
şekliyle Araştırma Görevlisi kadro için kullanım izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine ve konunun gereği için Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar
verildi.

