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2020-2021 BAHAR YARIYILI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA
ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

C

OVID-19 küresel salgınının seyri ve muhtemel dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelerin İstanbul içerisindeki ulaşımı, öğrencilerimizin barınma imkânları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan
“Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılan
genel planlamalar çerçevesinde konu Üniversitemiz Senatosunun 04/02/2021 tarih ve 30
sayılı toplantısında görüşülmüştür.
COVID-19 salgınının devam ettiği, Sağlık Bakanlığının açıkladığı mutasyon verileriyle birlikte
salgının artış gösterme ihtimalinin olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde
öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu
halde bir arada bulunmasının bulaş açısından risk durumunun devam ettiği, özellikle başta şehir dışından gelecek öğrencilerimiz olmak üzere, bütün öğrencilerimizin Üniversitemizin
farklı semtlerdeki 7 ayrı yerleşkesine ulaşımlarının ve barınma imkânlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilmiş ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında, Yükseköğretim
Kurulu ve devletin diğer üst makamlarının aksi yönde kararı olmadıkça;
a) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf klinik uygulamalarının yüzyüze, teorik derslerinin
yüzyüze ve dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle olmak üzere hibrit şekilde;
Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf klinik uygulamalarının yüzyüze,
Sağlık Bilimleri Fakültesi “Ebelik” programı 3 ve 4. sınıf klinik uygulamalarının yüzyüze, teorik derslerinin yüzyüze ve dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle olmak üzere hibrit
şekilde;
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf “Klinik Uygulama” derslerinin yüzyüze,
teorik derslerinin yüzyüze ve dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle olmak üzere
hibrit şekilde;
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin 3 ve 4. Sınıf uzmanlık
dersleri ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin Takım Sporları derslerinin ve stajların
yüzyüze yapılmasına,
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının 2. Sınıflarının uygulamalarının yüzyüze,
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarının stajlarının yüzyüze,
Yukarıda bahsedilenlerin haricinde ve Üniversitemizin diğer tüm birimlerinde önlisans
ve lisans düzeyinde derslerin, uygulamaların ve sınavların ilan edilen akademik takvim dâhilinde, dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına,
b) Bütün birimlerde, yukarıda bahsedilen derslerin, uygulamaların, stajların ve bunların dışında kalan eğitim-öğretim faaliyetlerinin COVID-19 salgının gidişatına göre hangi yöntemlerle
nasıl yapılacağının ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesine,
c) Bütün birimlerimizde, lisansüstü teorik derslerin dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle; tez ve uygulamaların ise örgün (yüz yüze) olarak yapılmasına,
ç) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek derslerin, yapılan uygulamaların ve sınavların, 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinde belirtilen ve fiilen yapılan faaliyetler olarak sayılmasına,
d) Bu faaliyetlerin salgın öncesi devam etmekte olan örgün eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamlayıcı ve eşdeğer olarak kabul edilmesine,
e) Dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacak derslerin; birimlerin öğrencilere
ilan ettikleri ders programlarındaki ders saatlerinde ve Senkron (çevrimiçi, canlı, eş zamanlı) olarak yapılmasına,
f) Bu dönem zarfında, isteyen öğrencilerimizin COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri
almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla önceden iletişime geçerek öğretim elemanları
ile yüz yüze görüşebilmelerinin mümkün olacağına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının yeni koronavirüs hastalığı salgınında eğitim-öğretim süreçleri hakkındaki 17.02.2021 tarihli, E-75850160199-11439 sayılı yazısı uyarınca, salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam
etmek istemeyen öğrenciler kayıt dondurma haklarını kullanabileceklerdir.
En kısa zamanda salgının sona ermesi ve tekrar yerleşkelerimizde yüz yüze buluşmak dileklerimizle,
Sevgili Öğrencilerimize duyurulur.
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