
 

 

 

Kıymetli öğrencilerimiz,  

 

Hepimizin yakından takip ettiği ve ilk olarak 23 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde 

görülen yeni tip korana virüsü (Covid-19), Çin’de hızla artan vakaları sonrasında neredeyse 

tüm ülkelerde etkisini göstermeye başlamış ve bugün de maalesef ki yayılım göstermeye devam 

etmektedir. 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü (World Health 

Organization, WHO) tarafından bir pandemi (salgın) olarak ilan edilmiş ve bir gün sonra, 13 

Mart 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan toplantı sonrasında ülke 

genelinde bütün üniversitelerin 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren 3 (üç) hafta süreyle 

tatil edilmesine karar verilmiştir.  

 

Siz değerli üniversite öğrencilerinin eğitim – öğretime devam edebilmeleri için 13 Mart’ta 

yapılan açıklama sonrasında üniversitemiz uzaktan öğretim uygulamalarına odaklanmış ve 

öğrencilerimizin eğitimlerine sorunsuz devam edebilmeleri için mevcut alt yapısını 

güçlendirme kararı almıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında fakültemiz akademik ve idari 

personeli tüm derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için gerekli altyapıyı sizlere bir 

haftadan kısa bir süre içerisinde hazırlamış bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanlığı olarak önümüzde yer alan bu süreci fakültemizde “en etkili şekilde nasıl uygulamaya 

koyabiliriz” çalışmasını değerli fakülte mensuplarımızla değerlendirmiş ve dekanlığımız 

bünyesinde Dijital Süreçler Komisyonu’nu kurmuş bulunmaktayız. Komisyonumuz 

çalışmalarına ara vermeden devam etmekte ve sizler için en iyi eğitimi vermenin arayışları ve 

uygulamaları içerisindedir.  

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 23 Mart 2020 itibariyle 

üniversitelerin uzaktan eğitim yoluyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edeceğini 

açıklamasından sonra sizlere üniversitemiz ve fakültemizde sürecin nasıl devam edeceğine 

dair bilgiler sunmak istedik.  

 

 Fakültemiz bünyesinde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerimiz de YÖK’ün almış 

olduğu kararla birlikte uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir.  

 

 Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz üniversitemiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) CATS 

üzerinden gerçekleşecektir.  



 

 

 

 CATS sistemine http://cats.iku.edu.tr/ adresi üzerinden erişebilirsiniz. Bu süreçte 

CATS sistemine girişlerde, normal dönemde olduğu gibi İKU kullanıcı adı (öğrenci 

numarası) ve İKU şifresi kullanılacaktır.  

 

 Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen faaliyetler boyunca karşılaşacağınız her türlü sorunla 

alakalı olarak Fakültemiz Dijital Süreçler Komisyonu’nun mail adresi olan 

dijitalsurecler@iku.edu.tr adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz.   

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bir ailedir ve hepimiz bu ailenin birer ferdiyiz. Fakülte olarak 

siz değerli öğrencilerimizin bu süreci başarılı biçimde atlatabileceğinize olan güvenimiz tamdır. 

Fakülte bünyesinde yer alan her bir akademik ve idari personele de sizlerin güvenmesini 

istiyoruz. Bu süreci hep beraber atlatacağımıza güvenimiz tamdır. 

 

En az sizler kadar bizlerin de heyecanlı olduğunu belirtmek isteriz. Her ne kadar sizleri 

kampüslerimizde yeniden göreceğimiz zamanları özlüyor olsak da şimdilik yeni dijital 

dönemde görüşmek üzere diyoruz.  

 

Sizleri her türlü gelişmeden haberdar etmek için sürekli bilgilendirmeler yapacağımızı 

bilmenizi de istiyoruz.  

  

Sevgiyle, sağlıkla kalın. 

 

İKÜ İİBF Dekanlığı 

Dijital Süreçler Komisyonu 
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