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Toplantı Karar Maddeleri 

 

Karar 1: Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası öğretim 

faaliyetlerinin devamına ilişkin alınan kararlar aşağıdaki gibidir: 

 

1. 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılının ekte yer alan akademik takvimler çerçevesinde ve 

uzaktan öğretim (çevrim içi - eş zamanlı) yöntemi ile yürütülmesine (EK 1. Akademik 

takvimler), 

2.  

a. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin, 

b. Sağlık Bilimleri Fakültesinin 4. sınıf öğrencilerinin hastanelerde yapılan 

uygulamalı derslerinin,  

c. Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesinin ilgili 

programlarındaki 4. sınıf öğrencilerinin “Öğretmenlik Uygulaması II” ve  

“Okullarda RPD Uygulamaları II”  derslerinin (Talep eden öğrencilerin hâlihazırda 

bulundukları illerde yapabileceklerdir), 

d. 3+1 öğretim modeli uygulanan ön lisans programlarındaki iş yeri eğitimi 

dönemindeki öğrencilerin “İşyeri Uygulamaları”, “İşyeri Eğitimi” ve “Staj” 

derslerinin yüz yüze yapılmasına, 

3. Madde 2’de belirtilen programlar dışındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki 

öğrenciler ile hazırlık sınıfındaki öğrencilerin öğrenimlerinin uzaktan eğitim ile yapılmasına, 

4. Uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecek programlardaki uygulamalı derslerin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Nisan ayı içerisinde alınması beklenen kararın 

sonrasına bırakılmasına; bu kararda eğitimin uzaktan öğretim ile devam etmesi hâlinde 

uygulamaların Üniversitemiz Senatosunun alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi 

bir sonraki öğretim dönemine ertelenebilmesi veya uygulamalı proje çalışmalarıyla 

tamamlanabilmesine, 

5. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin 

zorunlu stajlarını ilgili iş yerlerinde yüz yüze yapmalarına, 

6.  

a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan veya birinci derece 

yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan 

öğrencilerden yüz yüze öğretim yapılması kararı verilen programlara özel öğrenci 

olarak 17 Mart 2023 tarihine kadar başvurabilmelerine, 
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b. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencinin başvuru dilekçesi ve 

e-devlet üzerinden alacağı transkript ve öğrenci belgesi ile ilgili birime 

başvurabilmesine, 

7. Talep eden öğrencilerin 17 Mart 2023 tarihine kadar başvurmaları hâlinde kayıtlarının 

dondurulmasına, 

 

8.  Kayıt yenileme işlemlerinin 14 Nisan 2023 ve öğrenim ücreti/katkı payı ödemelerinin 9 

Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilmesine, 

 

9.  

a. Uzaktan öğretim süreci kapsamındaki tüm derslerin ilgili birim tarafından 

hazırlanan programdaki ders saatinde başlamak kaydıyla yapılmasına, 

b. Uzaktan öğretim kapsamında öğrenci ve öğretim elemanları için en az birer 

kişinin birim sorumlusu olarak görevlendirilmesine, 

c. Üniversitemiz birimlerinde uzaktan eğitimle yürütülecek derslere video kayıt 

yönteminin eklenip eklenmeyeceği hususunun akademik birimlerin ilgili kurulları 

tarafından belirlenmesine,  

 

10. Lisansüstü öğretimde depremden etkilenen tez savunma sürecinde olan öğrencilere talep 

etmeleri durumunda 23 Haziran 2023 tarihine kadar ek süre verilmesine, 

 

11. Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen mezun öğrencilere yönelik Pedagojik Formasyon 

Sertifika Programının üniversitemiz Önlisans ve Lisans akademik takvimine uygun olarak ve    

teorik derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile, Öğretmenlik Uygulaması II dersinin okullarda 

yüz yüze yapılmasına, 

 

12.  Tıp Fakültesinde kendisi veya ailesi depremden etkilenen öğrencilerden planlanan staj ve 

sınavlara katılamayanlara fakültenin ilgili kurulu tarafından belirlenen tarihlerde telafi staj ve 

sınav hakkı verilmesine, 

Karar 2: Meslek yüksekokullarında 3+1 eğitim modelinde uygulanan stajlarla ilgili 2022-

2023 öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak iş ve işlemlerin EK.2’de yer alan hususlar 

çerçevesinde yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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STAJLAR 

Meslek Yüksekokulları tüm birimleri ve Sağlık Hizmetleri MYO ‘nun Çocuk Gelişimi 

Programında 3+1 stajlarının 27 Şubat 2023 tarihinde başlamasına ancak deprem bölgesinde 

staj yapacak ya da deprem bölgesinde ikamet eden ve Giresun dahil diğer illerde staj yapacak 

öğrencilerin 27 Şubat – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında devam edemediği süreler için ödev, 

proje vb. hazırlamasına; 1 Mayıs – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında stajlarına devam 

etmesine ve bunun mezuniyet şartı olarak belirlenmesi ve bu yöntemi tercih eden öğrencilerin 

SGK İşe Giriş Bildirgelerinin 24 Nisan 2023 tarihi esas alınarak ilgili kuruma bildirilmesi; 

Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin (Çocuk Gelişimi Programı hariç) 3+1 stajlarının 27 

Şubat 2023 tarihinde başlamasına;  ancak deprem bölgesinde staj yapacak ya da deprem 

bölgesinde ikamet eden ve Giresun dahil diğer illerde staj yapacak öğrencilerin 24 Nisan 

2023 tarihine kadar yapamadığı stajları (kaç gün staja devam etmediği göz önünde 

bulundurularak) 17 Temmuz – 10 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlamasına ve bunun 

mezuniyet şartı olarak belirlenmesi; 

İsteyen öğrencilerimizin beyanları üzerine başvurmaları halinde kayıt dondurma taleplerinin 

kabul edilmesi; 

Yukarıdaki maddelerin hiçbirini tercih etmeyen, normal prosedüre göre staj yükümlülüğünü 

yerine getirmek isteyen öğrenciler için buna göre işlem yapılması, 
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ  

1- Komisyonumuzun 17.01.2023 tarihli toplantısında kabul edilen 2022-2023 Bahar Yarıyılı 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Akademik Takviminin iptal edilerek,  Pedagojik Formasyon 
Eğitiminin, Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Akademik 
Takvimine uygun olarak ilerlemesine ve derslerin uzaktan öğretim (çevirim içi – eş zamanlı) 
yöntemi ile yürütülmesine, 

2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki tabloda belirtilen teorik derslerin 
açılmasına, açılmayan ve/veya alınıp başarısız olunan derslerin diğer üniversitelerin yaz 
okullarından alınabilmesine veya 2023-2024 güz yarıyılında alınabilmesine, “Öğretmenlik 
Uygulaması” dersinin 2023-2024 güz yarıyılında açılmasına,  oy birliği ile karar verilmiştir. 

Dersin Adı T U K AKTS 

Eğitime Giriş 3 
0 3 4 

Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 
0 3 4 

Sınıf Yönetimi 2 
0 2 3 

Öğretim Teknolojileri 2 
0 2 3 

 

 

 

 


