
Sevgili Personelimiz ve Öğrencilerimiz 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 20 

Eylül 2021 tarihinde yüz yüze olarak başlayacaktır. Yüz yüze eğitimlere katılabilmeniz 
için iki doz aşı olduğunuzu gösteren COVID-19 aşı kartlarınızın olması veya aşı 
yaptırmamışsanız yüz yüze eğitime devam edebilmeniz için en fazla 72 saat öncesine ait 
negatif sonuçlu PCR testi yaptırmanız gerekmektedir. Sadece ilk doz aşısını yaptıran 
öğrencilerimiz Üniversitemiz Hastanesinde ve Aile Sağlığı Merkezinde aşılarını 
yaptırabileceklerdir. 

Güncel bilgilendirmeler için web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarını takip 
etmenizi rica ediyoruz. 
 

Kampüsümüze dönmenizi büyük bir heyecanla bekliyor, sağlıklı ve başarılı bir 
eğitim-öğretim yılı diliyoruz. 
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS, LİSANS VE 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN SENATO KARARI 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde 3 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan 

"Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar 
Rehberi’’ ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" çerçevesinde 2021-2022 
eğitim ve öğretim döneminde Üniversitemiz bünyesinde bulunan idari ve akademik 
birimlerimizde eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için aşağıdaki 
genel kuralların esas alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir: 

 
 

· Üniversitemiz genelinde teorik ve uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile 
yürütülmesine; Rektörlüğümüzün 05.08.2021 tarih ve 62696 sayılı yazısı gereği 
akademik birimlerimizce “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul 
ve Esaslar” çerçevesinde müfredatta bulunan derslerin %40’ına kadar uzaktan eğitim 
ile yürütülmesi teklif edilen derslerin çevrimiçi platformlarda da yapılabilmesine, 
 

· Üniversite yerleşkelerindeki binalarda ilgili personel tarafından HES kodu ile girişin 
sağlanmasına, akademik ve idari birim ile sosyal tesis ve ortak kullanım alanlarının 
tamamının girişlerinde akademik ve idari personel, öğrenciler ve diğer çalışanlardan 
COVID-19 aşı kartlarının istenmesine, aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 
15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan 
öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip 
edebilmesine,  

 
· Aşı kartı bulunmayan ve en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testini beyan 

etmeyen personel ve öğrenciler hakkında ilgili birimin gerekli işlemleri yapmak üzere 
kayıt oluşturmasına, 

 
· Yüz yüze yapılan eğitimlerde seyreltilmiş gruplarla derslerin işlenmesi, ilgili akademik 

birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda ders sürelerinin 



kısaltabilmesine, (Ders sürelerinin 30 dakika, ders aralarının ise 15 dakikadan az 
olmayacak şekilde.)  

 
· Yüz yüze yapılan eğitimlerde hiçbir şekilde blok ders veya ders birleştirme 

yapılmamasına,  
 

· Yüz yüze yapılacak olan teorik ve uygulamalı eğitimler ile işyeri uygulaması ve 
stajların; programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri de göz önünde 
bulundurularak dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak yapılabilmesine, 

 
· Akademik birimlerimizde yürütülen yüz yüze eğitimlerde ve çevrim içi derslerde devam 

koşulu aranmasına (5ı dersleri hariç), karantina ve hastalık sebebiyle rapor sunanların 
rapor süresince devamsızlıklarının aranmamasına,  

 
·  Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının öncelikle yüz 

yüze yapılacak şekilde planlanmasına,  
 

· 5ı, seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin sınavlarının çevrimiçi yapılmasına, 
 

· Tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının da görüşü alınması 
kaydıyla yetkili kurulların olumlu görüşüne binaen kayıt dondurma işleminden 
yararlanabilmesine,  


