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03.04.2020
COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime YÖK Yürütme Kurulunun
13.03.2020 kararı ile 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmişti. YÖK Yürütme Kurulunun
18.03.2020 tarihli kararı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitimin uzaktan öğretim programı
çerçevesinde devam etmesine karar verilmiştir.
1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri,
meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürü, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire
başkanları, şube müdürleri, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul sekreterleri hariç olmak üzere 60
yaş üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık
Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik
solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)
16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına, okul öncesi ve ilköğretimde
çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin
hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin
izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına, Tıp Fakültesi Öğretim
elemanlarından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Uygulama ve Araştırma Hastahanesinde
görev yapan hekimlerin bu süreçte izin açısından sağlık çalışanı personelimizin Sağlık Bakanlığı’nın
ilgili genelgesine tabi hareket etmelerine, ayrıca bu madde çerçevesinde izinli olanların izinlerini il
dışına çıkmadan kullanmalarına, 22 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde idari izinde
olanların veya uzaktan çalışanların çağrıldıkları takdirde görevlerine dönmelerinin zorunlu olduğuna,
2. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci
bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca
değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
3. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri,
akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb
önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir
duyuruya kadar iptal edilmesine,
4. Tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki
staj ve uygulamalı eğitimlerinin gelişen durum ve şartlara göre yaz döneminde telafi edilecek şekilde
planlanmasına,
5. Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programların 23 Mart 2020 tarihinden itibaren teorik
derslerinin Uzaktan Eğitim Merkezi koordinasyonunda devam etmesine,
a) Uzmanlık Alan derslerinin, danışmanlık ve seminer derslerinin 23.03.2020 tarihinden
itibaren dijital öğrenme imkanları ile online görüşme platformları üzerinden, istenildiği zaman
belgelendirilmek üzere denetlenebilir olma koşuluyla, mevcut ders programlarındaki veya
diğer uygun saatlerde öğrencinin katılımının sağlanarak yapılmasına,
b) Bu süreç içerisinde öğrencinin mağduriyetini önlemek amacıyla, talep edildiği takdirde
Yeterlik sınavları, Seminer Sunumları, Tez İzleme Komitesi toplantılarının ve Tez
Savunmalarının, sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma
koşuluyla UZEM üzerinden online (çevrimiçi) yapılabilmesine,
c) Lisansüstü programların 2019-2020 Akademik yılı Bahar Yarıyılının, 2020-2021 Akademik
Yılının Güz Yarıyılının başlangıcına kadar devam etmesi, Bahar Yarıyılı Akademik
takviminde belirtilen Yeterlilik sınavları, Seminer sunumları, Tez izleme toplantıları ve Tez

Savunma sınavlarının 2020-2021 Akademik yılı Güz Yarıyılı başlayıncaya kadar
tamamlanacak şekilde yeniden planlanmasına,
d) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı kararları
çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü kayıtlı olup öğrenim görmekte olan
öğrencilerimizden 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere kayıt
dondurmak isteyenlerin 24 Nisan 2020 tarihine kadar ıslak imzalı dilekçelerini kargo/posta
araçlarından birisiyle göndermiş olmak şartıyla bu yarıyıl için kayıt dondurma taleplerinin
işleme alınacağına ve bu kayıt dondurma süresinin azami süreden sayılmamasına,
6. Uzaktan eğitim olarak yürütülmekte olan programların 23 Mart 2020 tarihinden itibaren
teorik derslerde eğitim-öğretime devam etmesine,
7. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte
pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az
14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlarla karşılaşabileceklerinin bildirilmesine,
8. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan
öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirlerin üniversitemiz yetkili
kurullarınca alınmasına ve kişi özelinde değerlendirilmesine,
9. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan
çağrıların iptal edilmesine,
10. 2019-2020 Bahar Yarıyılı için uzaktan eğitimle devam edecek olan eğitim öğretim
sürecinde “Ara Sınav” ve/veya “Yarıyıl Sonu Sınavı”nın nasıl ve ne zaman yapılacağına ilerleyen
süreçte karar verilmesine ,
11. Farabi programı çerçevesinde diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz için
bulundukları üniversitede süreci beklemelerine,
12. 2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile temas eden veya ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı
nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikayetleri bulunan öğrenci ya da personel olduğunda 112’nin
bilgilendirilmesine, şikayeti olan kişilerin diğer bireylerden ivedilikle ayrımı yapılıp sağlık kuruluşuna
112 aracılığıyla başvurmasının sağlanmasına,
13. Birimlerde yer alan laboratuvarlarda devam eden lisansüstü ve diğer araştırmalarda deney
malzemeleri ve araçlarından belli zaman aralıklarında takip söz konusu ise danışman öğretim üyesinin
ilgili çalışmayı tek başına yürütmesinin uygun olduğuna, öğrencilerin bu süre boyunca laboratuvarlara
alınmamasına karar,
14. Formasyon sertifika programının ileri bir tarihe ertelenmesine,
15. Farabi Değişim Programı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 eğitim
öğretim yılı hareketliliğinin Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.04.2020 tarihli kararı
çerçevesinde mevcut riskler göz önüne alınarak ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesi karar
verilmiştir.
Ayrıca,
Akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecektir.
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü

