
EK: Marmara Üniversitesi Senato Kararı 

KARARLAR: 

 

KARAR No:2021/405-1: Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere hibrit sistemle 

ve uygulamaların aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına; 

 

1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Bahar Yarıyılında geçerli olmak üzere Önlisans, 

lisans ve lisansüstü programlarında öğrenci sayısı 25’ten az olan derslerin öğretim 

elemanlarının talebi olması durumunda farklı uzaktan öğretim platformlarında 

istenildiğinde ibraz edilmek üzere kayıt altına alınarak yapılabilmesine, 

 

2. Lisansüstü programlarındaki derslerin çevrim içi veya gerekli önlemler alınarak 

öğretim üyesi ve öğrencilerin kabul etmesi şartıyla yüz yüze yapılabilmesine, 

 

3. Tez savunma sınavlarının, yeterlilik sınavlarının, tez izleme komitelerinin, tez 

önerilerinin, uygulamaların ve proje çalışmalarının çevrim içi veya gerekli tedbirler 

alınarak yüz yüze yapılmasına, 

 

4. Hazırlık Sınıflarının ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına, 

 

5. Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 56 gün süreli 

dönem içi stajlarını; 

 

a) İkamet ettikleri yerde isteğe bağlı olarak yapmalarına, 

 

b) Kovid-19 hastalığı sebebiyle stajlarına devam edemedikleri sürelerin staj 

süresinden sayılmasına, 

 

 

c) Salgının getirdiği mücbir sebepler ya da fiili imkansızlıktan dolayı dönem içi 

stajını yapamayacak öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı 

ile sınırlı olmak üzere çevrim içi açılacak olan Staj 4 (Simülasyon Eğitimi) 

dersini almalarına, 

 

d) Mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin Staj I, Staj II ve Staj III yaz 

stajlarını pandeminin durumuna bağlı olarak öncelikle yerinde yapılması, 

pandemi koşullarının elvermediği durumda bu stajların çevrim içi bir 

simülasyon programı ile yapılmasına, 

 

e) 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında 

olan son sınıf öğrencilerinin eksik kalan yaz stajlarının pandemi şartlarına bağlı 

olarak yerinde veya ödev verilerek yapılmasına,  

 

6. Tıp Fakültesi; 

 

a)  1., 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrim içi) devam 

etmelerine, 



 

b)    4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerine başlamalarına, 

 

c)    6. sınıf öğrencilerinin (İntörnler) yüz yüze eğitimlerine devam etmelerine 

 

7. Diş Hekimliği Fakültesi 

 

(a) 1. ve 2. Sınıfların uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrim içi) eğitimlerine 

devam etmelerine, preklinik uygulamaların yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmasına, 

 

(b) 3. Sınıf öğrencilerinin aşı planlanmasında yer almaları ve aşı olmaları 

durumunda yüz yüze klinik uygulamalarına başlamalarına, 

(c) 4. ve 5. Sınıfların klinik uygulamalarına yüz yüze başlamalarına, 

 

8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi; Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi; Periodontoloji; Endodonti; Ortodonti; Pedodonti; Protetik Diş Tedavisi; 

Restoratif Diş Tedavisi ve Oral Biyoloji programlarında yüksek lisans ve doktora 

eğitimi alan lisansüstü öğrencilerin klinik uygulamalarına yüz yüze başlamalarına, 

 

9. Tüm birimlerimizin kamu, özel kurum ve kuruluşlara bağlı olabilecek staj ve 

uygulamalarını hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağına karar vermelerine ve 

Rektörlüğün onayına sunmalarına, 

 

10. Birimlerin akademik ve idari yöneticilerinin yüz yüze eğitim ve uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almalarına ve uygulamalarına, 

 

11. Süreç içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitemiz 

Senatosunun değişen şartlar doğrultusunda alacağı kararların uygulanmasına, 

 

oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 


