
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE 
DAİR SENATO KARARI 

 
Senatomuz, Üniversite eğitiminin sadece ders öğretiminden ibaret olmadığına, öğrencisi, 
öğretim elemanı, diğer personelleriyle ve hatta bulunduğu bölgenin insanı ile karşılıklı 
etkileşimi, kampüs ortamında oluşturulan eğitim ve araştırma ortamı, sosyal imkânların 
tamamı ile bir bütün olduğuna inanmaktadır. 

 
Türk-Alman Üniversitesi olarak, iki taraflı eğitim ve araştırma yöntemlerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturduğumuz akademik çevre için kampüs ortamında yaşantının zorunlu 
olduğunu, uzaktan eğitimin oluşturulan bu etkileşime hizmet etmeyeceğini vurgulamak 
isteriz. Üniversitemiz Alman tarafın işbirliği ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nin değerli 
akademisyenlerini bütün yıl boyunca uzun veya kısa dönemlerle ağırlamakta ve onların bu 
akademik ortama katkılarını sağlamaktadır. İki bilimsel kültürün karşılıklı iletişim ve 
etkileşimi ile oluşturulan bu akademik ortam öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır. 

 

Yüz yüze eğitimin Üniversitemizin misyonu bakımından bu önemine karşılık, ülkemizi ve 
bütün dünyayı etkisi altına almış olan ve etkisini hala devam ettirdiği anlaşılan covit-19 
virüsünün yol açtığı salgın, bizleri olağanüstü tedbirlerin alınmasına zorlamaktadır. Esasında 
kampüs ortamımız belirli bir sayıya kadar azaltılmış öğrenci ile yüz yüze eğitime elverişli 
olsa da kampüs dışındaki barınma ve ulaşım olanaklarını da düşünmek zorunda 
olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bağlamda konunun uzmanı ve yetkilisi kişi ve kurumların 
tavsiye ve yönlendirmelerine önem vermekteyiz. 

 

Bu temel kabul ile Senatomuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine mahsus olmak 
üzere; 

 

1. Üniversitemizin hazırlık sınıfı ve lisans programlarının tamamında teorik derslerin 
uzaktan ve senkron; lisansüstü derslerin daha önce planlanan oranlar çerçevesinde 
kısmen uzaktan kısmen yüz yüze olarak yapılmasına, 

2. Ders materyalleri, notları, slayt, video gibi asenkron yöntemlerin sadece destek 
mahiyette olmak üzere kullanılmasına, 

3. Mutlaka yüz yüze yapılması gereken uygulamalı derslerin dönem sonunda 
sınavlardan önce yoğunlaştırılmış bir şekilde planlanmasına; konuya ilişkin ilgili 
fakülte ve programların duyurularının takip edilmesi gerektiğine, 

4. Online yapılması mümkün uygulamalı derslerin uzaktan ve senkron olarak 
yapılmasına; 

5. Hazırlık eğitiminde talep eden öğrenciler için belirli bir sayıya ulaşılması halinde, 
gerekli bütün tedbirlerin alınması koşuluyla yüz yüze eğitim yapılacak sınıfların 
açılmasına, başvuruların toplanması ve planlamanın yapılması ile ilgili olarak 
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine, 

6. Güz Yarıyılı sınavlarının elektronik ortamda yapılmasına, 
7. Hazırlık sınıfı sınavları hakkında gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması 

konusunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün yetkili olduğuna, 
öğrencilerimizin yapılacak duyuruları takip etmelerine, 

8. Derslerin uzaktan da olsa açıklanan ders program ve planlamalarına uygun olarak 
yapılmasına; açıklanan zaman çizelgesine riayet edilmesi gerektiğinin 
hatırlatılmasına, 

9. Üniversite’de eğitim dışındaki bütün faaliyetlerin topluca bir araya gelinmeyerek ve 
gerekli tedbirlerin alınarak yürütülmesine, bu kapsamda araştırma faaliyetleri, 
gönüllülük çalışmaları, endüstri ilişkileri, öğrenci rehberliği ve kulüp organizasyonları 
gibi faaliyetlerin sosyal temas kurallarına azami riayet şartları oluşturulmak 
suretiyle devam ettirilmesine, 

10. Öğretim elemanları ile görüşmek, kampüste bulunmak ve imkânlardan 
faydalanmak isteyen öğrencilerimizin gerekli tedbirlere ve uyarılara uymaları 



koşulu ile kampüse gelmelerinin mümkün olduğuna, 
11. Öğretim elemanlarımızın ders dışı faaliyetler devam ettiğinden, araştırma, öğrenci 

ile görüşme ve rehberlik etme gibi faaliyetlerinin icrası için normal mesailerine 
devam etmelerine, 

12. Derslerin uzaktan eğitim ve senkron olarak yürütülmesi için gerekli bütün 
planlamaların Yabancı Diller Yüksekokulu, Fakülteler ve Uzaktan Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

 

karar verilmiştir. 
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