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Bilindiği üzere yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta
Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması gereken
tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konmuştur.
Yükseköğretim kurumlarımızın alacağı tedbirlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak
çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınlanmış ve
yükseköğretim kurumlarımıza geniş inisiyatif tanınarak bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin
mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili
kurullarında karar almaları sağlanmıştı.
Ancak son günlerde küresel salgın kapsamında hasta olanların sayısında ciddi artışların
olduğu görülmektedir. Salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve sağlık
çalışanlarımızın yükünün hafifletilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımızın alınacak tedbirlere
ilişkin yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda güz döneminde
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda İl Pandemi Kurulları/İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurullarının görüşü alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin Sağlık
Bakanlığının görüşü sorulmuştur. Bakanlığın cevabi yazısında " 2020-2021 eğitim ve öğretim
yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı
ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı
eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi,
ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli
tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir" ifadesi yer
almaktadır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : MCUNCPMX Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59
1/2

Bilgi için:Tevhide UÇAN
Şube Müdürü

Bilgilerinizi ve üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin
planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına
tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarda zikredilen görüşlerinin
dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili
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Üniversite Rektörlüklerine-Kep
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