
T.C.
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YÜKSEKOKUL KURUL KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ                    : 01 Şubat  2021 Pazartesi

TOPLANTI SAYISI                     : 2021/01

TOPLANTI YERİ                         : Video Konferans

Yüksekokul Kurul Kararı

1. Yüksekokulumuzda bulunan tüm programlarımızdaki mezun aşamasına gelmiş 
öğrencilerimizin yaz stajlarına ilişkin aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak karar 
alınmıştır;

13.04.2020 tarihli 75850160-104.01.02.01-E.26482 sayılı Yükseköğretim Kurulu 
Kararında;

“COVID 19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim 
yılı Bahar Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış olup ancak teorik 
derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla 
yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği ile Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Hemşirelik programlarındaki mezun aşamasında olan öğrencilerin 
staj/uygulama eğitimlerinin yürütülmesine ilişkin Kurulumuz tarafından alınan kararlar 
yükseköğretim kurumlarımıza bildirilmiştir. Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık 
alanındaki diğer programlarındaki öğrencilerimiz de yaklaşık 5-6 hafta arasında 
hastanelerde uygulamalı eğitime devam etmişlerdir. 13 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu toplantısında; diğer sağlık programlarında mezun aşamasında olan 
öğrencilerin de yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar 
dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun 
zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital 
imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb 
faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili 
kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.” ibaresi yer 
almıştır. 

Bu kararın akabinde 22.05.2020 tarihli 75850160-104.01.02.04-E.31978 sayılı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” 
konulu kararında; “Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 
küresel salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, üniversitelerin ve öğrencilerin imkanları 
ölçüsünde” ve kararın 11. maddesinde “Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj 
uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde 
bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin 
yapılması.” ibareleri yer almıştır. 
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İlgili Yükseköğretim Kurulu Kararları doğrultusunda; “Salgın dönemiyle sınırlı kalmak 
kaydıyla” ibaresine ve 11. maddeye dayanarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 
mezun aşamasında olan tüm programlarımızdaki öğrencilerimizin yaz stajlarının; vaka 
analizi, ödev, proje ve staj olmak üzere öğrencilerimizin kendi tercihlerine bırakılmasına 
oy birliğiyle karar verilmiştir.

2. Yüksekokulumuzda bulunan sağlık programlarındaki 2. sınıf öğrencilerimizin Bahar 
Yarıyılı Mesleki Uygulama derslerinin uygulama şekli, aşağıdaki hususlar göz önünde 
bulundurularak karara bağlanmıştır;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sağlık programları 2. sınıf 
öğrencilerimizin; Mesleki Uygulama dersleri kapsamında pandemi şartları göz önünde 
bulundurularak ve gerekli koruyucu ekipman kullanılarak İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarında veya Türkiye’nin diğer illerinde bulunan 
sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları, pandemi şartları 
nedeniyle sağlık kuruluşlarında uygulama eğitimlerine katılamayacak öğrencilerimizin 
ise ödev, proje ya da vaka analizi şeklinde eğitimi tamamlamalarına oy birliğiyle karar 
verilmiştir.


