
Galatasaray Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri, Değerli Akademik Personeli, 

Üniversitemiz Senatosu’nun 24 Mart 2020 tarihli toplantısında aşağıda yer alan karar alınmıştır: 

“Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle Üniversitemizin eğitim ve öğretim süreçlerinin 

mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin olası 

mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere; 

- Üniversitemizin hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki 
derslerin teorik kısımlarının dijital ortamda uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına,  

- Üniversitemizin ilgili akademik birimleri tarafından uzaktan öğretim yoluyla yapılacağı belirtilen 
derslerden Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarındaki derslerin 
30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren, diğer tüm ön lisans, lisans, lisansüstü programları ile hazırlık 
sınıflarındaki derslerin teorik kısımlarının ise 6 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretim 
yoluyla yapılmasına, 

- Uzaktan öğretim kapsamında verilecek derslerin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders 
programlarındaki gün ve saatte yapılmasına, 

- Derslerin laboratuvar, stüdyo gibi mekanlarda yapılması gereken uygulamalı kısımlarının, gelişmeler 
dikkate alınarak belirlenecek uygun zamanda, ilgili programlar için oluşturulacak yoğunlaştırılmış 
akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,  

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, ortak ders niteliğindeki “Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi II” ile “Türkçe II” derslerine kayıtlı öğrencilerimizin, YÖK Dersleri Platformu üzerinde İstanbul 
Üniversitesi tarafından verilen “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II” ile “Türk Dili II” derslerini uzaktan 
öğretim yoluyla almalarına, 

- Ara sınavların, akademik birimler tarafından duyurulacak sınav takvimleri doğrultusunda, uzaktan 
öğretim yoluyla gözetimsiz ancak nesnel ve ölçülebilir değerlendirmeye imkan verecek ilkeler 
gözetilerek yapılmasına, 

- Üniversitemizin lisansüstü programlarındaki tez izleme komitesi toplantıları ile doktora yeterlik ve tez 
savunma sınavlarının dijital ortamda gerçekleştirilmesine, bu kapsamda sınav süreçlerinin tamamının 
öğrenci danışmanları tarafından kayıt altına alınarak, sonucu gösteren tutanağın bir parçasını 
oluşturmak üzere ilgili akademik birim sekreterliğine teslim edilmesine, 

oy birliğiyle karar verildi.” 

Uzaktan öğretim Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır. Microsoft Teams’in kullanımıyla ilgili 

öğrencilerimiz ve akademik personelimize yönelik bilgilendirmeler Üniversitemizin web sitesinde yer 

almaktadır. Kurumsal ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde alınan önlemlerin zorunlu kıldığı uzaktan 

öğretim uygulamalarına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. 

Bu olağan dışı zorlu süreci, Galatasaray Üniversitesi’nin tüm mensupları olarak eğitimde kaliteden ödün 

vermeden aşacağımıza yürekten inanıyoruz. 
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