
Covıd-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken 

Uygulamalar 

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın almış olduğu/alacağı 

kararlara uyulmasına özen gösterilmesi esastır. 

 

Öğretim Elemanının Covid-19 Pozitif veya Temaslı Olması Durumunda Yapılacaklar 

a) Karantina süresince öğretim elemanın sağlık durumu elverişli ise derslerini kayıt altına 

almak suretiyle uzaktan öğretimle devam edebilecektir.  

b) Öğretim elemanın sağlık durumu elverişli değil ise anabilim dalına bağlı ilgili dersi 

verebilecek ders yardımcı öğretim elemanları (araştırma görevlisi vb.) varsa anabilim 

dalı başkanlığı onayında dersleri temaslı olmayan öğrencilerle yüz yüze veya kayıt 

altına almak suretiyle uzaktan öğretim ile devam ettirebilecekler. 

c) Yukarıdaki a ve b maddeleri sağlanamıyorsa; öğretim elemanı telafi programındaki 

derslerini kayıt altına almak suretiyle asenkron olarak yapabilecektir. 

d) Öğretim elemanı HES kodu kapsamında temaslı (riskli) ise; Sağlık Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

öngördüğü protokol uygulanacaktır. 

Öğrencilerin Covid-19 Pozitif veya Temaslı Olması Durumunda Yapılacaklar 

 Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın öngördüğü protokol uygulanacaktır. 

 Öğrencilerin karantinada olduğu süreye denk gelen derslerine (yüz yüze yapılanlar 

dahil) ait ders dokümanlarına erişimi Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ilgili 

öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.  

 Üniversitemiz Bilgi Merkezi (Merkez Kütüphane) tarafından sağlanan kaynaklara 

“Kampüs Dışı Erişim” imkanı ile sürekli olarak ulaşılabilecektir. 

“Kampüs Dışı Erişim Ayarları: https://bidb.sdu.edu.tr/tr/video-arsivi/kampus-disi-

erisim-ayarlari-11157s.html” 

 
Sınavların Gerçekleştirilmesi 

 YÖK 5ı maddesi kapsamındaki zorunlu dersleri ile Üniversite Ortak Seçimlik ve 

Fakülte Ortak Seçimlik derslerine ait sınavlar çevrimiçi yapılacaktır. 

 Ara sınav (Vize) haftası boyunca, sınavlar yüz yüze yapılacağından, dersler kayıt altına 

alınmak suretiyle Uzaktan Öğretim yoluyla gerçekleştirilecektir.  

 Sınavlarda öğretim elemanlarının Covid-19 pozitif ve/veya temaslı (riskli) olması 

durumu sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

 Ara sınav (Vize) haftasında; Covid-19 pozitif ve/veya temaslı (riskli) öğrencilerin 

sınavları, Mazeret sınav haftasına ertelenecektir. Mazeret sınav haftasında sağlık 

durumu halen elverişli olmayan öğrenciler için, öğrencinin ilgili durumunu kanıtlayan 

belgeler ile bağlı olduğu Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Müdürlükleri’ne başvurusuna istinaden ilgili yönetim kurullarının onayı ile 

Bölüm/Programlar tarafından Mazeret sınavı yerine geçecek ek bir sınav programı 

yapılabilecektir. 

 Yılsonu sınavı (Final) haftasında; Covid-19 pozitif ve/veya temaslı (riskli) öğrencilerin 

sınavları, Bütünleme sınavlarına ertelenecektir. Bütünleme sınav haftasında sağlık 

durumu halen elverişli olmayan öğrenciler için, öğrencinin ilgili durumunu kanıtlayan 

belgeler ile bağlı olduğu Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Müdürlükleri’ne başvurusuna istinaden ilgili yönetim kurullarının onayı ile 

Bölüm/Programlar tarafından Bütünleme sınavı yerine geçecek ek bir sınav programı 

yapılabilecektir. 
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