DUYURU
(Akademik-İdari Personel ve Öğrencilerimizin Dikkatine)
16 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arası

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 kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile
olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri
halinde izinli durumları (yıllık izinden sayılmak üzere) mazeretleri çerçevesinde rektörlükce
değerlendirilecek,
2. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci
bir duyuruya kadar iptal edilecek,
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 edilecek,
4. Tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki
staj ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamında olacak,
5. Tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecek,
6. Uzaktan eğitim olarak yürütülmekte olan programlar ve pedagojik formasyon eğitimi
programı öğrencileri de tatil kapsamında değerlendirilecek.
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
karşılaşabilirler,
8. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan
öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitemiz
yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacak,
9. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan
çağrılar iptal edilecek,
10.
Üniversitelerimizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya
ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcısı başkanlığında komisyon oluşturulacak, öğrenci

iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile
öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecektir.
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