23.03.2020
Galatasaray Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri, Değerli Akademik ve İdari Personeli,
Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin doğurduğu sonuçları üzüntüyle izlediğimiz, dünyadaki
değişime tanıklık ettiğimiz, bir daha karşılaşmayı hiç temenni etmediğimiz olağan dışı bir süreçten
geçiyoruz. Hayatın normale dönmesi için sunabileceğimiz en büyük katkının ise, yetkililerce belirtilen
önlemleri uygulayarak virüsün yayılımını engellemek olduğu önemle vurgulanıyor.
Üniversitemizdeki günlük hayat açısından önemli değişiklikler doğurmakla birlikte, kaçınılmaz ve faydalı
olduğu görülen bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. Bu önlemlere ilişkin olarak Üniversite Yönetim
Kurulu’nun 12.03.2020 tarihli toplantısında aldığı karar ile Üniversitemizde gerçekleştirilen diğer
önleyici ve koruyucu uygulamalara ilişkin bilgilendirme yazısı web sitemizde duyuruldu. COVID-19
pandemisine ilişkin süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için Yeni Koronavirüs Salgını
Danışma Komisyonu (KovKom) kurularak, bu süreçte sizlerden gelebilecek bilgi, soru ve öneriler için
KovKom@gsu.edu.tr e-posta adresi oluşturuldu.
Üniversitemizde bu çalışmaları gerçekleştirdiğimiz süreçte Yükseköğretim Kurulu, COVID-19 pandemisi
karşısında yükseköğretim hizmetinin yürütülebilmesine ilişkin önemli kararlar aldı. Varılan son
aşamada, Yükseköğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda, Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili akademik birimlerin belirleyeceği derslerin teorik
kısımlarının, gerekli hazırlık çalışmalarının iki hafta içinde tamamlanmasının ardından dijital ortamda
uzaktan öğretim yoluyla verilmesi öngörülüyor. Derslerin laboratuvar, stüdyo gibi mekanlarda
yapılması gereken uygulamalı kısımlarının ise gelişmeler dikkate alınarak belirlenecek uygun zamanda,
ilgili programlar için oluşturulacak yoğunlaştırılmış akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi
planlanıyor. Lisansüstü programlarımızdaki doktora yeterlik sınavı ve tez savunmalarını da içerecek
şekilde konuyla ilgili detaylar Üniversitemiz Senatosu’nun 24.03.2020 tarihindeki toplantısının
ardından web sitemizde duyurulacak.
Kuruluşundan bu yana, öğrencilerinin derse katılımını ve derse katkı sunmasını ön planda tutan
interaktif yöntemle örgün öğretim uygulayan Galatasaray Üniversitesi için, öğrencileriyle bir süre
uzaktan öğretim modeli ile buluşmak, şüphesiz oldukça farklı bir deneyim. Üniversitemizdeki uzaktan
öğretim uygulamasının, öğrencilerimizin olası mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 2019-2020
eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı olarak yapılması öngörülüyor. Bu süreçte öğrencilerimiz,
değerli öğretim üyelerimizin birikimlerinden dijital ortamda sunulan olanaklar dahilinde yararlanacak,
Yükseköğretim sistemimizin kalite vizyonu çerçevesinde kazanım ve donanımlarını geliştirmeye devam
edebilecek.
COVID-19 pandemisinin doğurabileceği olumsuz sonuçların önlenmesine katkı sunabilmek için
Galatasaray Üniversitesi’nin öğrencileri ve çalışanları, duyarlı bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle
hareket edecektir. Bu zorlu sürecin elbirliğiyle üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor;
Üniversitemiz yerleşkesinde öğrencilerimizle yeniden bir arada olduğumuz, dersleri sınıflarımızda
yaptığımız günlere en kısa sürede kavuşmak temennisiyle, hepinize sağlık diliyorum.
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