
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin

Senato Kararları



Sevgili Öğrenciler, Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

Fırat Üniversitesi Ailesi olarak, yükseköğrenimlerini en iyi şekilde görmek üzere bizi tercih edip ailemizin bir 

parçası haline gelen öğrencilerimize sağlıklı ortamlarda öğretim hizmeti sunmak, onları geleceğe hazırlamak 

daima birinci önceliğimiz olmuştur. Ancak, salgın nedeniyle bir süredir dünyanın her yerinde olduğu gibi Şehri-

mizde ve Üniversitemizde de çok çetin bir mücadele verilmektedir. Bu süreçte sizlerin olduğu kadar ailelerinizin 

de sağlığı önemsenerek yüz yüze eğitimlere ara vermek zorunda kalınmıştır. Şimdi, hastalığa karşı aşılanma 

oranlarının ulaştığı seviyeler bizlere umut vermekte ve sizleri kampüsümüzde ağırlayabileceğimize işaret etmek-

tedir. Fırat Üniversitesi Ailesi olarak, 2021-2022 Güz yarıyılında yeniden birlikte yüz yüze olacağımızı bilmek bizlere 

güç ve mutluluk vermektedir.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında tüm birimlerimizdeki eğitim öğretim faaliyetleri için Senatomuz 

tarafından 06.09.2021 tarihli toplantıda alınan prensip kararlar aşağıda verilmiştir. Eğitim öğretim planlamaları ile 

ilgili tüm detaylar ders kayıtları başlamadan önce paylaşılacaktır.



Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine 

ilişkin Senato kararı;

1) Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile “Yükseköğretim Kurumlarında 

Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” doğrultusunda öğrencilerimiz ile tüm personelimizin sağlığı-

nı korumak üzere kurumumuzun imkânları da gözetilerek Üniversitemiz Akademik Takvimi’nde belirtilen tarih-

lerde tüm eğitim-öğretim birimlerimizde yüz yüze eğitim yapılmasına,

2) Öğretim programlarında toplam ders sayısının  en az %30’unun en fazla %40’ının uzaktan eğitim yoluyla 

yapılmasına, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nde tanımlanan “en az” oranın fakültelerin ilgili kurullarınca belir-

lenmesine,

3) Yüz yüze yürütülen derslerin ve ilgili programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri gözeti-

lerek, ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Senato’nun onayı ile dönüşümlü ya da 

seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine ve eğitim planlarının ders kayıtları başlamadan önce duyurulmasına,

4) Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak derslerin ara sınavları hariç diğer tüm sınavların yüz yüze yapılmasına, 

uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler için ara sınavların gözetimli/gözetimsiz elektronik ortamlarda veya yüz yüze 

yapılmasına,



5) Üniversitemiz yerleşkesindeki idari binalar, derslikler, kütüphane, yemekhane, spor salonları ve kafeterya 
gibi kapalı alanlara girişlerde, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultu-
sunda, akademik/idari personel, öğrenci ve diğer çalışanların HES kodu ve tam doz aşı kartlarının günlük olarak 
kontrol edilmesine, tam doz aşı kartı olmayanların, haftada iki defa, en fazla 72 saat önce yapılmış NEGATİF PCR 
testlerini beyan etmelerine,

Covid-19 pozitif ve temaslı kişilere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Enfeksiyon, İzolasyon ve Karantina Kurallarının 
uygulanmasına,

6) Üniversitemizin kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik koşullarının zorunlu olması, derslik ve 
laboratuvarlara taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları 
tarafından tedbir alınması, yüz yüze dersler sırasında sürekli konuşma durumunda olan öğretim elemanlarının 
maske yerine siperlik kullanabilmesine,

7) Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile 
kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerin istemde bulunmaları halinde kayıt 
dondurma taleplerinin akademik birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

8) Ortak OD1 grubu dersleri (Fizik, Matematik, Kimya ve İstatistik) için teorik derslerin tamamı uzaktan 
eğitim yoluyla, bu grupta bulunan uygulama/laboratuvar derslerinin ise yüz yüze eğitim ile yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.
9) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında “Fırat Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Prog-

ramlarında 2021-2022 Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama İlkeleri”’nin önerildiği şekilde kabulüne,
oy birliği ile karar verildi.


