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20.09.08.08/2- Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin 27.08.2020 tarih ve 73712050-050.01.03-E.6639 sayılı yazısı eki
‘Ufuk Üniversitesi Korona Virüs Komisyonu Toplantı Tutanağı’ görüşülmüş olup,
KORONA VİRÜS KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün görevlendirmesi ile 14.08.2020 tarihinde toplanan Koronavirus Komisyon
toplantısında, 30. 07. 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme
Süreci” ve 13.08.2020 tarihinde yayınlanan “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZDAKİ 2020-2021 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM DÖNEMİNE YÖNELİK AÇIKLAMA” adlı belgeler incelenerek değerlendirilmiştir.
13.08.2020 tarihinde YÖK tarafından yayınlanan basın açıklamasında yer alan “Salgın dinamik bir süreç
olduğu için salgının bölgesel ve yerel seyrine göre üniversitelerimizce farklı uygulamalara gidilmesine imkân
tanınmaktadır” ve “Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle
öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar
yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri
çerçevesinde sürdürülecektir” ifadelerini dayanak olarak kabul etmek sureti ile Üniversitemizde 2020-2021 döneminde
eğitim süreçlerinin planlamasını yapabilmek amacı ile Balgat ve İncek kampüslerimizde yerinde denetimler yapılmasına
karar verilmiştir.
Koronavirus Komisyon Üyeleri, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Yardımcıları, Sekreterleri ve ilgili idari birim
yöneticileri ile 18-19 Ağustos 2020 tarihlerinde Balgat ve İncek kampüslerinde yerinde denetimler yapılmış; derslikler,
kütüphaneler, laboratuvarlar, mesleki uygulama derslikleri, ders çalışma salonları, kantinler vb. öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının kullanacağı tüm mekanlar gezilmiştir. Mekan büyüklükleri, havalandırma ve ısıtma sistemleri, ortak
kullanım potansiyelleri açısından gözlemler yapılmıştır. Denetim sonrasında 24.08.2020 tarihinde yapılan toplantıda
alınan tavsiye kararları aşağıda belirtilmiş ve Rektörlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.
Ülkemizde halen devam eden pandemi süreci ve özellikle de Ankara ilimizdeki hasta yoğunluğu gözönünde
bulundurularak, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hem Balgat Kampüsümüzde hem de İncek Kampüsümüzde örgün
eğitime normal koşullarda uygulandığı şekilde başlanamayacağı kanaatine varılmıştır.
Koronavirus Komisyonu, 13.08.2020 tarihli YÖK belgesinde yer alan “kampüslerdeki öğrencilerin
seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş
imkan tanınmıştır” ve “Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara
yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir” ifadeleri göz önünde bulundurarak, önümüzdeki
dönem Ufuk Üniversitesi eğitim programının uygulanabilmesi için Üniversite üst yönetimine aşağıda yer alan iki
seçeneğin sunulmasına karar vermiştir. Hangi seçeneğin uygulanacağına YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin
konu ile ilgili talimat ve yönlendirmeleri takip edilerek Üniversite üst yönetimi tarafından karar verilecektir. Fakat bu
kararlar açıklanana kadar ilgili akademik birimlerin her iki seçenek için de hazırlık yapmak üzere bilgilendirilmesinin
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
1. Seçenek: Uzaktan Eğitim:
Ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi sürecinin zorunlu kıldığı koşullar ve Ankara ilindeki hasta yoğunluğu göz önünde
bulundurularak ilimizde güvenli yüz yüze eğitim şartları ortaya çıkana kadar tüm teorik derslerin ve uygulamalı ders ön
bilgilendirmelerinin çevrimiçi yöntemlerle, uygulamalı derslerin ise gerekli önlemlerin alınması kaydı ile az sayıda
öğrenci içeren küçük gruplarla yüz yüze başlatılması. Ülkemiz ve ilimizdeki salgın süreçlerinin yakın takibi ile ilgili
kurumlardan gelen uyarı ve yönlendirmeler dikkate alınarak, uygun koşullar oluştuğunda normal yüz yüze eğitime
geçilmesi.
2. Seçenek: Seyreltilmiş yüz yüze eğitimin başlatılması:
13 Ağustos 2020 tarihli YÖK belgesinde “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması”
konusuna özellikle vurgu yapılmaktadır. Halen devam eden salgın hastalık sürecinde eğitimin aksamaması ve gerek
öğrenciler gerekse öğretim elemanlarının hasta olma olasılıklarını da en aza indirmek amacı ile gerekli önlem ve
düzenlemelerin yapılarak şubelendirme, hibrid uygulama, dönüşümlü katılım gibi seçeneklerle kontrollü yüz yüze
eğitime başlanması, Koronavirus çalışmaları hastalığın yayılmasının engellenmesinde en önemli unsurları maske
kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hijyen şartları ile tüm bunlara ek olarak kapalı ortamda bulunmamak olarak
sıralamaktadırlar. Bu nedenle alınacak yerel ve kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra hem öğrencilerimizi hem de öğretim
elemanlarını hastalıktan korumak adına sınıf mevcutlarının azaltılması ve ders sürelerinin kısaltılması bir zorunluluk
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olarak gözükmektedir. Bu amaçla; derslerin %40’a kadarının öncelikle güz döneminde olmak üzere çevrimiçi
yöntemlerle yapılması, sınıflarda öğrenci sayılarının sosyal mesafe kısıtları ile ilgili kriterleri karşılayacak kadar
azaltılarak şubelendirme yoluna gidilmesi, ders programlarının bu kriterler gözönüne alınarak tekrar gözden geçirilmesi
ve revize edilmesi ve sınavların sosyal mesafe koşullarına uygun olarak programlanarak yüz yüze gerçekleştirilmesi.
Yüz yüze eğitim veya seyreltilmiş eğitim başlatılmasına karar verilmesi durumunda YÖK, Sağlık Bakanlığı ve
Ankara Valiliği pandemi süreci talimatlarında belirtilen önlemlerin hem kampüs içinde hem de sınıflarda titizlikle
uygulanması gerekmektedir.
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Yükseköğretim Kurulunun 30 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme
Süreci” belgesinde yeni normal dönemde uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca “yüz yüze” verilmesinin tercih
edilmesi, yüz yüze eğitimin dijital ortamda “desteklenmesi” (harmanlanmış uygulama) yapılması önerilmektedir.
Aynı raporda “Salgın süreçlerinden bağımsız olarak” örgün eğitimde yüz yüze programdaki derslerin %40’a
kadarının uzaktan öğretimle verilmesine dair karar alındığı belirtilmektedir.
Yükseköğretim Kurulunun önerileri doğrultusunda önümüzdeki “yeni normal” olarak ifade edilen süreçte ve
devamında uygulanacak uzaktan öğretim; mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan
öğretim olmalıdır. Önümüzdeki bu zorlu süreci başarılı olarak geçebilmemiz için öğretim üyelerimizin ve
öğrencilerimizin uyumlu olarak çalışması yadsınamaz bir zorunluluktur. Bu nedenle YÖK ün yayınladığı “ Küresel
Salgında Yeni Normalleşme Süreci” belgesi temel alınarak aşağıdaki hususların akademik birimlere duyurulmasının
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Öğretim üyelerimizin önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim sürecini planlarken aşağıda
belirtilen kurallara dikkat etmesini önermekteyiz.
EĞİTİM UYGULAMALARI
1.
Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerden önümüzdeki eğitim-öğretim yılında örgün eğitimde yüz yüze
programda yer alan derslerin %40’a kadarının uzaktan öğretimle verilecek şekilde planlama yapılmasına yönelik bir
uyarı yapılmış olup akademik birimlerin bu yöndeki geri dönüşleri ve planlamaları Rektörlüğümüzce halen
değerlendirilmektedir.
Yukarıda esas alınan belgede geçen “Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından verilecek kararla,
programda yer alan mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS kredisinin ya da öğrencinin alması gereken toplam
ders sayısının %40’ına kadarı uzaktan öğretimle verilebilir. Buradaki %40 oranı mevcut salgın süreçlerinden bağımsız
olarak örgün eğitim programları için alınan bir karardır” ifadesi dikkate alınarak akademik birimlerin anılan oranlara
titizlikle uymaları önem arz etmektedir.
2.
Yeni normal süreçte harmanlanmış (karma) öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Bu tip uygulamalar öğrenci
sayısı ve fiziki alt yapıya göre belli sayıdaki öğrencinin yüz yüze kabul edildiği, dersin aynı anda çevirimiçi olarak geri
kalan öğrenciler tarafından takip edildiği yöntemdir.
3.
Öğretim elemanı kapasitesine göre sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle dersler anlatılabilir. (Ufuk
Üniversitesi Rektörlüğünün 05.08.2020 tarih ve 14853754-104.01.02.04-E.6038 sayılı yazısına göre birden fazla şube
açılması durumunda öğretim elemanı en fazla iki şubede ders verebilir.)
4.
Akademik birimlerimizin kendi bünyelerindeki ders içerikleri için eğitsel ve teknik standartlar konusunda
çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Yüz yüze verilecek derslerin sınıf içi etkinlikleri haricinde mümkün olduğunca
“ders notu paylaşımı, ödevler, kaynak paylaşımı, çevirimçi tartışma dersleri vb.” ile desteklenebilir. Ders materyalleri
öğrencilerle önceden paylaşılarak “tersyüz sınıf” uygulamaları yapılabilir.
5.
Uygulamanın zorunlu olduğu programlarda da yüz yüze uygulamalara destek olarak belli oranda uygulamalara
destek çevirim içi etkinlikler yapılabilir.
6.
Üniversitemizde 2020-2021 Akademik yılında da uzaktan eğitim süreçlerinde, canlı dersler için Microsoft
Teams ve ders içi etkinlik ve sınavlar için Moodle öğrenme yönetim sistemlerinin birlikte kullanılması kararı alınmıştır.
7.
Uzaktan eğitim verecek öğretim üyelerinin ve eğitime katılacak öğrencilerin eğitimi için eğitim programları
oluşturulmuştur, zamanı ve yeri daha sonra duyurulacak olan bu eğitim programlarına yüksek oranda katılımın
sağlanması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir. 2020-2021 akademik yılında bu eğitimlerin
sertifikalandırması yapılmayacak fakat önümüzdeki yıllarda uzaktan eğitim sertifika programları başlatılacaktır.
8.
Süreğen hastalığı bulunan ve engelli öğrenciler için uzaktan öğretimi mümkün olduğunca erişilebilir kılmak
amacıyla üniversitenin imkanları çerçevesinde gerekli tedbirler alınabilmesi için her akademik birimin akademik yıl
başında bu öğrencileri belirlemesi ve ilgili birimlerle temasa geçmesi gereklidir.
9.
Akademik birimlerimizin 2019-2020 Bahar döneminde verilemeyen uygulamalı eğitimlerle ilgili eksikliklerini
tespit ederek telafi eğitimlerini planlanması gereklidir. Uygulamalı eğitimler hakkında 2020-2021 eğitim öğretim
dönemi için de salgının bölgesel ve yerel seyri de dikkate alınarak gerekli tedbirler akademik birimlerin ilgili
kurullarınca alınmalıdır.
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ÖLÇME DEĞERLENDIRME UYGULAMALARI
1.
Ölçme süreci, değerlendirme yaklaşımları, puanlama sistemi ve ölçütler hakkında öğrencilere yazılı
ve/veya sözlü bildirimler derslere başlarken (dönem başında) yapılmalıdır.
2.
Sınavlar sonucunda elde edilecek puanların ne anlama geldiği öğrencilere sınav öncesinde bildirilmelidir.
3.
Öğrenciler sınav ortamının ciddiyetini algılayabilecekleri bir hazırlık sürecinden geçmelidir. Geleneksel sınav
sisteminde olduğu gibi üniversitemizce belirlenecek standartlarda kimlik kontrolü, çevrimiçi bilgi güvenliği kontrolü
sağlanmalıdır.
o MS Teams kullanarak aynı ekranda 49 ekran görüntülenebilmektedir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi sınavlar
MS Teams’de şubelendirilerek veya şubelendirme yapılmasa bile sınıf içi gruplara ayrılarak kimlik kontrolü ve
gözetim sağlanabilir.
o Sınavlar esnasında Moodle üzerinde Güvenli Sınav Tarayıcısı (Safe Exam Browser) ve uygulama için ek
sınırlamalar (Tarayıcı güvenliği, tam ekran açılır pencere ile bazı Java Script güvenliği) özelliklerinin
uygulanmasına özen gösterilmelidir.
o Uygulanacak tüm kuralların öğrenciye dönem başında belirtilmesi gerekmektedir.
o Öğrencilerin sınavlardan önce 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre hazırlanmış aydınlatma
metnini okumaları ve onaylamaları gerekmektedir.
o Çevrimiçi bir sınavın içinde farklı türlerde soru (Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, kısa/uzun cevaplı, boşluk
doldurma, eşleştirme, klasik yazılı (açık uçlu)) kullanılabilir. Örneğin temel bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini
ölçmek amacıyla çoktan seçmeli sorular kullanılırken üst düzey öğrenmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini
ölçmek amacıyla uzun cevaplı sorular kullanılabilir.
o Çevrimiçi sınav içinde yer alan farklı türde sorular için farklı puanlamalar yapılabilir ve sorulara ilişkin
puanlama tablosu öğrencilere sınav esnasında bildirilmelidir.
o Açık uçlu soruların cevap anahtarı ve puanlaması sınav öncesinde net hale getirilmelidir. Subjektif puanlamanın
önüne geçilmelidir.
o Ödev ve Proje gibi ölçme araçlarının kullanılması durumunda bunlara verilecek puanlar, bu puanlamaların hangi
not üzerinde (vize veya final) ne kadar katkısı olacağı bilgisi ödev açıklandığında öğrencilere sunulmalıdır.
Öğrenciler ödevlerinin hangi bölümü için ne kadar puan alacaklarını ödevlerini hazırlarken bilmelidir. Ödevler
intihal programları ile taratılmalıdır.
4.
Yüksek Öğretim Kurulu belgesinde geçen “Derslerde verilen kazanımların ölçme ve değerlendirilmesinin
sadece sınavlar üzerinden yapılması yerine bunun sürece yedirilmesi önemlidir.” ifadesi dikkate alınarak akademik
birimlerimiz tarafından, bu kazanımların (ödev, proje gibi) dönem içi ve dönem sonu gibi notlarının oluşmasında
katkısı önceden belirlenmeli ve ilan edilmeli, katkı oranları belirlenirken Ufuk Üniversitesi Önlisans - Lisans
Eğitim-ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslarındaki ilgili
maddeler gözetilmelidir.
DİĞER HUSUSLAR
Akademik birim özelini ilgilendiren durumlar için Yükseköğretim Kurulunun hazırlamış olduğu “Küresel
Salgında Yeni Normalleşme Süreci” Kılavuzu esas alınmalıdır.
Kılavuz:
sureci-2020.pdf

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜZ YÜZE YAPILACAK EĞİTİMLERDE KAMPÜSLERDE UYULMASI GEREKLİ
KURALLAR
1- Sınıflar ve kampüsler içerisinde yer alan havalandırma sistemlerinin kontrol edilerek hava çeken kanallarının
açık ve çalışır durumda olması, hava veren sistemlerin açılmaması
2- Kampüs içerisinde gerekli alanlara yeteri kadar el dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması
3- Öğrencilerin kendi maskelerini kullanmalarının önerilmesi fakat buna karşılık erişilebilir alanlarda yeteri kadar
“yedek” maske bulundurulması
4- Kampüste maske takmanın zorunlu olduğunu bildiren yazılı uyarıların oluşturulması
5- Kampüslerde yer alan tuvaletlerin temizliğinin düzenli kontrolünün sağlanması
6- Kampüslerde yer alan ortak kullanım alanlarında covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin alınması önlemleri ve
kısıtlamaların getirilmesi buralara Sağlık Bakanlığının bildirilerinin yazılması
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7- Kampüslerde yer alan yemekhane kantin gibi kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun
düzenlemelerin yapılması, kısıtlamaların getirilmesi ve aynı anda bulunabilecek kişi sayılarının görünür şekilde
asılması
8- Kantin yemekhane gibi yerlerde sunulan yiyeceklerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre denetiminin yapılması
çalışanların sağlık kontrollerinin periyodik olarak yapılması, çalışanların eğitimi ve hijyen kontrollerinin ilgili
amir ve sorumlular tarafından denetlenmesi ve kayıt altına alınması, gerektiğinde kumanya şeklinde yemek
uygulamasına geçilmesi
9- Kampüslere girişte öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi, ateşi yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna güvenle
yönlendirilmesi
10- Eğitim yılı başında öğrencilerden Covid tedbirlerine yönelik bir sağlık bildirimi onam formunu doldurup
imzalamalarının istenmesi
11- Servislerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısının aşılmaması, bunun denetlenmesi ve yeterli sayıda servis
temin edilerek dezenfeksiyon rutinlerinin sağlanması
12- Yüz yüze eğitim verecek öğretim elemanlarının eğitim sırasında maske kullanımının sağlanması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/09/2020 tarih ve E. 55362 sayılı Yeni Korona Virüs Salgınında
Eğitim-Öğretim Süreçleri hakkında “Sağlık Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde
örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan
ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda
uygulamaların mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu
ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesi
kararı verilmiştir.” ifade edilmiş ve Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin
planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, Yükseköğretim Kurumlarına tanımış
olduğu insiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması
hususu bildirilmiştir.
Bu duruma göre
• Üniversitemiz Korona Virüs Komisyonu Kararlarının uygun olduğuna,
• Üniversitemizin önlisans, lisans, lisansüstü programlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz
döneminde teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına,
• Uygulamalı derslerin koruyucu tedbirler alınarak yüz yüze yapılıp, yapılmaması ve Ölçme,
Değerlendirme işlemlerinde (Sınav notlarının ara ve final olarak belirlenmek koşulu ile ara
veya final sınavına etki edecek ödev proje vb hususlarda) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların
ilgili kurullarının yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
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