
 

 

Sevgili Öğrenciler, 

  

Öncelikle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı hepimize hayırlı olsun. 

Bu eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemizde dersler, 27 Eylül 2021 Pazartesi günü 
yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin birlikte uygulanacağı Karma (Hibrit) Eğitim Modeli ile başlayacaktır. 
Ancak, salgının seyrine göre eğitim öğretim süreçleriyle ilgili kararlar süreçler güncellenebilecektir. 

Salgının seyrine göre sınıf, şube veya bölümlerde oluşabilecek muhtemel COVİD-19 temaslılığı 
veya karantina durumlarında, eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için ilgili şube, 
bölüm veya programdaki dersler uzaktan öğretim yolu ile eşzamanlı (senkron) yürütülecektir. 

Gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi derslerde, bu konudaki normal mevzuat gereği derse devam 
koşulu aranacaktır. 

Yüz yüze veya çevrimiçi yürütülen tüm derslerde ölçme ve değerlendirme süreçleri 
Üniversitemizin ilgili konudaki normal mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.   

Yine ilgili mevzuat gereğince, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak 
üzere, Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında bulunan teorik ve uygulamalı 
derslere ait tüm sınavlar (ara sınav, final, bütünleme, vs.) yüz yüze yapılacaktır. 

Ders ve sınav programlarınız, kayıtlı olduğunuz akademik birimlerimizin internet sayfalarında 
20 Eylül 2021 tarihinden sonra yayımlanacaktır. 

Üniversitemizin tüm yerleşkelerine HES kodu ile giriş sağlanacaktır. Bu nedenle, 
öğrencilerimizin COVİD-19 güncel dijital aşı kartlarını (dijital ortamda veya çıktı şeklinde) ilgililere 
göstermeleri gerekir. 

Derslerin 27 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle, öğrencilerimiz bu 
tarihten 15 gün önce en az iki doz COVİD-19 aşılarını yaptırmış veya en çok 72 saat öncesine ait 
negatif PCR testi sonucunu (dijital ortamda veya çıktı olarak) ibraz etmeleri gerekir. 

Değerli Öğrenciler, COVİD-19 küresel salgınıyla mücadele sürecinde maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uymanız yanında aşılarınızı da yaptırarak bulaşma ve hastalığa yakalanma riskini en aza 
indirmek suretiyle salgınla mücadeleye önemli katkıda bulunmanızı beklemekteyiz. Üniversitemizde 
siz ve arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm üniversite ailemizin eğitim-öğretim süreçlerinin 
salgından uzak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlayıp sürdürülebilmesi için aşılarınızı yaptırmanızın 
hayati öneme sahip olduğunu lütfen unutmayınız. 

Şimdilik COVİD-19’a karşı geliştirilen aşılarla birlikte maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin 
alternatifinin bulunmadığı, hatta bu tedbirlerin birlikte uygulanması halinde daha etkin koruma 
sağlandığı dikkate alındığında, sizlerden aşılarınızı tam olarak yaptırmış olarak Üniversitemizin tüm 
mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarına titizlikle uymanızı beklemekteyiz.   

Bu vesile ile tekrar yeni eğitim-öğretim yılınızı kutlar, hepinize sağlık, mutluluk, kolaylık ve 
üstün başarı dileriz. 

  

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü 


