Pandemi Süreci Dolayısıyla Yeni Alınan Önlemler Hakkında Önemli Bilgilendirme;
Haliç Üniversitesi’nin değerli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz;
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci hakkında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı
kararlara göre; 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma saatleri 13:00-16:00 olarak, kamu ve özel
sektörde seyreltilmiş ve esnek çalışma sistemine uyumu ve son olarak 31 Aralık’a kadar
eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin çevrimiçi (online) olarak gerçekleşeceği
açıklanmıştır. Bu gerekçelere istinaden üniversitemiz tarafından da birtakım kararlar alınması
zaruri olmuştur.
Konu hakkında Üniversitemizin aldığı kararlar şöyledir;
1- 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüm eğitim-öğretim faaliyetleri şu ana kadar yapılan
uygulama geçerli olup Online, Hibrid ve Yüz yüze şeklinde devam edecektir. İlgili
Dekanlık/Müdürlük Uygulamalı Derslerin zorunluluğunu da dikkate alarak
gerektiğinde tüm dersleri Online sisteme dönüştürebilecektir.
2- Tüm kampüslerimiz açık olacaktır. Yaş kriterinin dışında kalan öğrencilerimiz tüm
gün boyunca kampüsleri kullanabileceklerdir. İller İdaresi genelgesine istinaden; 20
yaş altı öğrenciler ders ve sınav programına uygun olarak HES kodu beyan etmek
suretiyle üniversitemizin fiziksel imkânlarından yararlanabilecekler.
3- Derslere ve sınavlara katılmak için Üniversiteye gelmek isteyen 20 yaş altı
öğrencilerimiz, kimlik kartlarını/ ders programını veya sınav programını beyan
ettikleri takdirde ders ve sınav saatlerinde kısıtlamadan muaf sayılacaklardır.
4- 31 Aralık 2020 tarihine kadar Öğrenci etkinlikleri, öğrenci kulüp faaliyetleri,
konferanslar, paneller ve toplantılar çevrimiçi (online) ortama alınmıştır.
5- Akademisyenlerimizin çevrimiçi (online) eğitim kapsamında derslerini yürütmesi
için evlerini veya ofislerini kullanmaları akademisyenlerimizin isteğine bağlı olarak
düzenlenecektir. Akademisyenlerimiz bağlı bulundukları Dekanlık/Müdürlüklerin
çalışma sistemine göre evlerinden veya kampüslerimizden faaliyetlerini
sürdüreceklerdir.
6- Vize
sınavlarımız
23
Kasım-18
Aralık
2020
tarihleri
arasında
Online/Hibrid/Yüzyüze/Uygulama şeklinde yapılacaktır. Sınavların yapılış şeklini
Öğretim elemanı belirleyecektir. Ayrıca Vize Mazeret Sınavları ise 24-29 Aralık 2020
tarihleri arasında yapılacaktır. (Tıp Fakültesi kendi planlamasını yapacaktır).
7- Sınavlarımız öğrencilerimizin adil sınav hakkı gözetilerek, KVKK doğrultusunda,
Üniversitemizin senatosunun aldığı kararlar kapsamında yapılacaktır. Online
sınavlarımızda Teknolojik sınav alt yapısını sağlayamayan öğrencilerimize HES kodu
almak şartı ile kampüsümüzde ve İl dışındaki öğrencilerimize de bulundukları
illerdeki Üniversitelere gitmeleri halinde gerekli altyapı sağlanacaktır.

8- Kütüphanemiz sadece Haliç Üniversitesi öğrencilerine açık olacak şekilde hizmet
vermeye devam edecektir.
9- Kampüs içerisinde bulunan tüm kafeterya ve restoranlar, yalnızca kampüs
içerisindeki personele ve öğrencilerimize paket servis hizmeti verecek, kampüs
dışına paket servis hizmeti vermeyecektir.
10- 31 Aralık’tan sonraki süreç için Bilim Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK)
değerlendirmeleri dikkate alınarak sizlere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Bu süreçte Öğrencilerimize, velilerimize ve akademisyenlerimize; dersler, uygulamalar,
sınavlar ve diğer tüm akademik konulardaki bilgilendirmeler ilgili fakülte ve okullarımızdan
yapılacaktır.
Sağlıklı günlerde görüşmeyi dileriz.

