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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

ONLİNE AKADEMİK GENEL KURUL  

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi : 30.04.2020 

Toplantı Saati   : 14:00 

 

GÜNDEM 

1- Toplantının video ve ses kaydı altına alındığı bildirilmesi. 

2- Koronavirüs hakkında bilgilendirme yapılması. 

3- YÖK toplantısı hakkında bilgilendirme. 

4- Yaz okul, telafi eğitimi hakkında bilgilendirme. 

5- Uzaktan eğitim hakkında değerlendirme yapılması. 

6- Fakültenin genel iş ve işlemleri. 

7- Soru cevap kısmı 

 

 

DEĞERLENDİRME 

1- Online yapılmakta olan akademik genel kurulun toplantısının video kaydına alındığı 

söylendi ve itirazda bulunan olmadı. 

2- Herkesin ramazan ayı tebrik edildi. Personelimizden herhangi bir rahatsızlığının 

olup olmadığı soruldu. Bir rahatsızlığı bulunan personelimizin olmadığı ifade edildi. 

3- Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

              Sosyal mesafenin korunması gerekliliği 

              Personelimizin çalışmalarını evde yapması gerekliliği  

              Hijyen ve temizliğe önem verilmesi   

             14 kural uyulması gerekliliği ifade edildi. 

             Her bireyin kendini karantinaya alması ve tedbiri elden bırakılmamasının 

önemi                                

             ifade edildi. 

Koronavirüs sürecinin uzayabileceği bunun için herkesin hazırlıklı olması 

gerektiği ve gerekli tedbirlerin alınması ifade edildi. 

4- Üniversitemizde yaz okulu uygulamasının olmayacağı ayrıca yaz ayları içerisinde 

telafi eğitimi yapılmayacağı ifade edildi. 

5- YÖK toplantısında final sınavı ile ilgili çalışmaların yapıldığı, öğrencilere ücretsiz 

internet ile ilgili YÖK’ ün çalışma yaptığı söylendi.  

6- Uzaktan eğitim programlarına katılımın artırılması gerekliliği ifade edilerek bununla 

ilgili çözüm çalışmalarının yapılması gerektiği söylendi. Herhangi bir sorun 

karşısında fakültemiz olanakları ile hocalarımıza ve öğrencilerimize her zaman 

destek olunacağı ifade edildi. 

7- Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan PAMUK söz aldı. Uzaktan eğitim 

derslerinde öğrencilerin alt yapı eksikliğinden dolayı zorluk yaşadıkları  kaynaklara 

erişimde sıkıntı yaşadıkları ile ilgili dönüt aldığını ifade etti. Türkiye’de Açık 



öğretim fakültesi bulunan üniversitelerin alt yapılarının güçlü olduğundan dolayı 

daha başarılı olduklarını ifade etti.  

8- Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Memet kule söz aldı. Bölüm içerisinde 

final sınavları hakkında düşünülüp tartışıldığını ifade etti. 

9- Final sınavları ile ilgili henüz kesin bir yöntemin oluşmadığı söylendi. Ayrıca 

personelimizin final sınavı hakkında uygulanabilecek yöntemler hakkında fikir 

üretilmesi ve öneride bulunulması ifade edildi. 

10- Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Aysun MERCİMEK TAKCİ ders kataloğlarının 

güncellenmesi  ile ilgili bilgi verdi. Gönüllülük dersinin ve ortak seçmeli derslerin 

ders kataloğuna eklenmesi gerektiğini ifade etti. 

11- Öğrencilerin ödevleri imkanlarının yetersiz olmasından ve kaynak erişim sıkıntısı 

çekeceklerinden dolayı dar kapsamlı ödevlendirme yapılması gerektiği öğrencinin 

kolay ulaşabileceği kaynaklardan ödevlendirme yapılması gerekliliği ifade edildi. 

12- Sağlıklı ve güzel günler geçirilmesi temennisiyle toplantı sona erdi.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


