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Yüksekokul Kurul Kararı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanmış olan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme 
Süreci” ile 13.08.2020 ve 04.09.2020 tarihli kararları doğrultusunda, Covid-19 salgınının bölgesel ve 
yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda; 
yükseköğretim kurumlarına karar alma süreçlerinde geniş yetkiler tanınmış ancak Covid-19 salgınının 
yayılımını en aza indirecek kararlar almaları doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır. Yükseköğretim 
kurumlarının her program için farklı uygulamalar yapmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca 17.02.2021 
tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar 
alınmıştır;

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” 
şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması 
gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme 
yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen 
öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5.  Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli 
olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi.

Bu duruma istinaden;

1. Yüksekokulumuzda Teorik derslerin tamamının ve Uygulamalı derslerin teorik 
bölümlerinin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi eşzamanlı ve çevrimiçi eşzamansız olarak 
gerçekleştirilmesine,

2. Yüksekokulumuzda, zorunlu olarak yüz yüze yapılması gereken uygulamalı derslerin; 
Pandemi koşulları dikkate alınarak ve gerekli tedbirler alınarak, gruplar halinde 
seyreltilmiş olarak yürütülmesine, 

3. Zorunlu olarak yapılmasına gereken uygulamalı derslerin yüz yüze eğitimine 2. sınıflarda 
dönem başından itibaren, 1. sınıflarda ise ara sınavlardan sonra başlamasına; ancak 
Yükseköğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda planlamada değişiklik 
yapılabileceğine,

4. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan uygulamalı derslerde katılımın zorunlu olmaması ve 
öğrencilerimizin katılımının kendi kararına bırakılmasına,

5. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan uygulamalı derslerin çevrimiçi eşzamanlı ve çevrimdışı 
eşzamansız olarak da ders işleme platformu üzerinden yayımlanmasına,

6. Bahar Yarıyılında yapılacak ara sınavların dijital ortamda gerçekleştirilmesine, (Yüz yüze 
işlenen uygulamalı derslerde bu madde değişiklik gösterebilecektir.)

7. Final ve bütünleme sınavlarının uygulama yönteminin Pandemi şartları dikkate alınarak 
Mayıs 2021 tarihinde belirlenmesine,
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8. Tüm öğrencilerimize rehberlik ve akademik danışmanlık konularında gerekli desteğin 
sağlanması ve bilgilendirilmelerin yapılmasına, 

9.  Süreç ile ilgili Meslek Yüksekokulumuz resmi internet sayfası ve OİS üzerinden 
öğrencilerimize gerekli bilgilendirmelerin ve duyuruların yapılmasına,

10. Yükseköğretim Kurulu’nun alacağı kararlara göre eğitim-öğretim uygulamalarında yeni 
düzenlemelerin yapılabilmesine, 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. Kontrollü sosyal 
mesafe kurallarının devam ettiği bu süreçte tüm öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı 
önceliğimizdir. Evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkan bu zorlu süreçte Meslek Yüksekokulumuzun 
fiziki altyapısı ve eğitim şekillerimizi göz önünde bulundurarak en verimli şekilde bu süreci atlatmayı 
hedefliyoruz.  


