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Trabzon Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

yarıyılında eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için uyulması 

gereken esasların çok yönlü ve detaylı olarak değerlendirilmesi sonucunda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 

Güz yarıyılında: 

 

1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan teorik ve uygulamalı derslerin, akademik birimlerimizin 

öğrenci sayısı ve fiziki koşulları ile COVİD-19 küresel salgının seyri dikkate alınarak, yüz yüze ve çevrim içi 

eğitimin bir arada gerçekleştirileceği Karma (Hibrit) Eğitim Modeli ile yürütülmesine; 

2) Salgının seyrine göre sınıf, şube veya bölümlerde oluşabilecek muhtemel COVİD-19 vakaları, temaslılık veya 

karantina durumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için yüz yüze eğitim süreçlerine 

paralel bir şekilde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda açılan derslerin aynı zamanda uzaktan eğitim 

sisteminde de açılmasına ve gerektiği zaman derslerin Üniversitenin ilgili kurulları kararıyla uzaktan öğretim yolu 

ile eşzamanlı yürütülmesine; 

3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan teorik derslerin AKTS kredi değerleri üzerinden hesaplama 

yapılarak, %15’ten az olmamak şartıyla en fazla %40’nın uzaktan öğretim yolu ile eşzamanlı verilmesine; ancak 

ilgili mevzuat uyarınca zaten uzaktan eğitim ile yürütülmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Türk Dili I 

(Öğretmenlik programları hariç) derslerinin bu hesaplamaya dâhil edilmemesine; 

4) Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan Bilişim Teknolojileri (farklı programlarda farklı 

isimlerde yer alabilir) ve Yabancı Dil I derslerinin uzaktan öğretim yolu ile eşzamanlı yürütülmesine; 

5) Gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi derslerde, ilgili mevzuat (Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği) gereğince öğrencilerden 

derse devam zorunluluğunun aranmasına; 

6) Yüz yüze veya çevrimiçi yürütülen tüm derslerde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ilgili mevzuat (Trabzon 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği ve ilgili Senato Kararları) hükümlerine göre yürütülmesine;   

7) İlgili mevzuat gereği uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programlardaki teorik ve uygulamalı derslere ait tüm sınavların (ara sınav, final, bütünleme, vs.) yüz 

yüze yapılmasına; bu kapsamda sınav programlarında mümkün olduğunca her bir sınıf veya şube için her güne bir 

sınav konulmasına; 

8) Hiçbir teorik ve uygulamalı dersin blok halinde yapılmamasına ve dersler arasında dinlenme ve temizlik için en az 

10 dakikalık ara verilmesine; 

9) Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri 

gözetilerek ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü ya da seyreltilmiş 

olarak yapılabilmesine; 

10) Yüz yüze yapılması planlanan derslerin, salgının etkilerini ve bulaş riskini en aza indirebilmek amacıyla 

olabildiğince az sayıda öğrenci ile yürütülebilmesi veya seyreltme yapılabilmesi için birimlerin fiziki koşulları, 

öğretim elemanı sayısı, öğrenci sayısı ve derslerin nitelikleri gibi ölçütler dikkate alınarak şube sayılarının 

mümkün olduğunca arttırılmasına;   

11) Ders programlarının kapalı alanlarda öğrencilerin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmasına; 

sınıfların veya şubelerin dersleri arasında boşluk bırakılmayarak öğrencilerin binalarda veya yerleşke içerisinde 

beklemesinin önlenmesine ve bu amaçla ders programları yapılırken mümkünse her bir sınıf veya şubeye bir 

derslik, laboratuvar, atölye, vb. mekân tahsis edilerek öğrencilerin farklı dersliklerde dolaşmak zorunda 

bırakılmamasına; 

12) Yüz yüze uygulamalar için gerekirse ders programlarında günlük rutin mesai dışı saatler dışı ile hafta sonu 

günlerin de değerlendirilebilmesine; 
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13) Küresel salgın nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı 

olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma talebinde bulunmaları halinde 

kendilerine mevzuat çerçevesinde kolaylık sağlanmasına; 

14) Sınıflardaki öğrenci sayısının veya şube sayının belirlenmesinde birimdeki derslik ve öğrenci sayısına dikkat 

edilerek, sınıfta oturma düzeninin öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olarak ayarlanmasına; özellikle 

derslerde tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan çalışmaların 

mutlaka geniş fiziki mekânlarda ve öğrencilerin arasında tercihen en az bir metre mesafe kalacak şekilde 

yapılmasına; 

15) Derslerin uzaktan öğretim yolu ile eşzamanlı olarak yürütülmesi sürecinin Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organize edilmesine; 

16) Halen COVİD-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin bulunmadığı, hatta 

bu tedbirlerin birlikte uygulanması halinde daha etkin koruma sağlandığı dikkate alındığında, Üniversitemizin 

kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olmasına, kapalı alanların pencerelerinin 

sürekli açık tutularak mümkün olduğunca havalandırılmalarının sağlanmasına, derslik ve laboratuarlara taze hava 

girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınmasına 

(teneffüslerde olabildiğince tüm öğrencilerin açık alana çıkmalarının sağlanmasına, sınıf, laboratuar ve atölyelerin 

pencere ve kapılarının tamamen açılarak en az 10 dakika süre ile havalandırılması gibi), dersler sırasında öğretim 

elemanlarının ihtiyaç duyması durumunda maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanabilmelerine; 

17) Maske takmanın olumsuz olarak etkilediği herhangi bir sağlık sorunu olanlar (doktor raporu ile kayıt altına 

alınmış olmak şartıyla) ile maske takmakta zorlanan öğrenci ve personelin maske yerine yüz koruyucu siperlik 

kullanabilmelerine; 

18) Güvenlik, danışma ve banko gibi yerlerde, gerek öğrencilerle gerekse personel ve diğer paydaşlarla yakın teması 

gerektiren durumlarda, çalışanların maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanabilmelerine; 

19) Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bina, derslik, laboratuvar, spor alanları, kütüphane, kültür ve kongre 

merkezleri, sosyal tesisleri ve ulaşım araçlarına HES kodu ile girişin sağlanmasına; 

20) Üniversitemiz personeli, öğrencileri ve diğer çalışanları ile ziyaretçilerin COVİD-19’a ilişkin geçerli aşı kartlarını 

(dijital ortamda veya çıktı şeklinde) Üniversitemizin giriş kapılarında, akademik birimler ile diğer hizmet 

alanlarında yapılacak kontrollerde görevlilere gösterebilmek amacıyla yanlarında hazır bulundurmaları 

gerektiğine; 

21) Çeşitli nedenlerle aşı olmamış öğrenciler, akademik ve idari personel ile Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde 

hizmet sunan işletmelerde çalışanların haftada iki kez kendilerine ait negatif PCR test sonucunu gösteren belgeyi 

Üniversitemize girişlerde görevlilere ibraz etmelerine;  

22) Aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu 

PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip 

edebilmelerine; 

23) Üniversitemizin tüm binalarında kullanılan eğitim-öğretim ortamları ile tuvalet ve lavaboların, kapı ve pencere 

kollarının, asansör, merdiven gibi kullanım alanlarının her gün periyodik olarak uygun temizlik maddeleri ile titiz 

bir şekilde temizlenmesine; binalarda öğrencilerin, personelin ve ziyaretçilerin su ve sabun ile ellerini 

yıkayabilmelerine olanak sağlanmasına; ayrıca ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiklerinin konulmasına; 

24) Üniversitemiz binaları içerisinde, ortak alanlarda, sınıflar ve laboratuarlarda, sosyal, kültürel ve sportif tesislerde 

maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmalarının sağlanmasına; 

25) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı içerisinde COVID-19 küresel salgının seyrindeki değişimler ile 

ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki yaygınlığının ve şiddetinin anlamlı bir şekilde artması veya azalması 

durumunda, yetkili makamlar tarafından açıklanacak yeni tedbir ve tavsiyelere göre ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yukarıda sayılan kararlarda değişiklik 

yapılabilmesine ve yeni kararların alınıp uygulanmasına; 

Gereğinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilmek üzere toplantıya katılanların oy birliği ile karar 

verildi. 

 

  


