
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

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 yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarımızdaki Hemşirelik programlarındaki öğrencilerimiz de yaklaşık 5-6 hafta
arasında hastanelerde uygulamalı eğitime devam etmişlerdir. 9 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu toplantısında; Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin,
yaşanan güçlükler nedeniyle,  2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak

, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarakkaydıyla
yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb faaliyetlerle
de tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından
değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Devlet Üniversitelerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerine
KKTC Üniversitelerine

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına
Yükseköğretim Planlama, Denetleme
Akreditasyon ve Koordinasyon Kuruluna
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

İVEDİ
Sayı :75850160-104.01.02.01-E.26317 10.04.2020
Konu :Hemşirelik Uygulamaları

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

Bilgi için:Eyüp ÖZDEMİR
YÖK Uzman Yrd.

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8R3LUY2 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2020-1570



 
 

TÜM ÜNİVERSİTELER (KEP)E
 

İlgi : a) 16/03/2020 tarih ve E.21387 sayılı yazımız.
b)Sağlık Bakanlığı'nın 18/03/2020 tarih ve 60438742-929 sayılı yazısı.

 
Yeni  korona  virüs  hastalığı  (COVID-19)  salgınıyla  mücadele  kapsamında

yükseköğretim  kurumlarındaki  sağlık  hizmetlerinin  Sağlık  Bakanlığı  kararlarıyla  paralel
yürütülmesine  dikkat  edilmekte  olup Yükseköğretim  kurumlarına  gönderilen  yazılar  da  bu
mahiyettedir. Nitekim  Sağlık Bakanlığı'nın COVİD-19  salgınıyla  ilgili  kararları  da  dikkate
alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda alınan kararlar ilgi (a) yazımızla gönderilmiştir.
 

Bu  defa  Kurulumuza  gönderilen  Sağlık  Bakanlığı'nın  ilgi  (b)  yazısı  ile  yeni  ve
öncekinden farklı kararlar alınmıştır. Salgın ile etkili mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı
ile  uygulama  birlikteliğinin  sağlanması  amacıyla  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu'nun
18/03/2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 

1.    Akademik  ve  idari  kadın  personele,  doğum  sonrası  analık  izinlerinin  bitimini
müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.
 

2.  Hamile  olup  hali  hazırda  görevde  olan  akademik  ve  idari  personel,
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaklar,
bilahare yıllık izin talep etmeleri halinde bu talebin karşılanması cihetine gidilecektir.
 

3.  Yükseköğretim  kurumlarında  engelli  statüsünde  istihdam  edilen  personel,
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
 

4.    Çalışan  eşlerin  her  ikisinin  de  ilgili  yükseköğretim  kurumu  personeli  olması
halinde,  kamu  hizmetinin  sürdürülebilirliğine  yönelik  gerekli  tedbirlerin  alınması  kaydıyla,
okul öncesi ve  ilköğretimde çocuğu bulunanların yıllık  izin  talepleri kadın çalışana öncelik
verilmek kaydıyla rektörlüklerce değerlendirilerek planlama yapılacaktır.
 

5.    657  sayılı  Kanunun  103  üncü  maddesi  uyarınca  radyoaktif  ışınlarla  çalışan
personele  verilmesi  gereken  1  aylık  sağlık  izni  (şua)  rektörlüklerin  uygun  görecekleri
zamanlarda kullandırılacaktır.

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :82444403-299-E.22448 19.03.2020
Konu :İdari İzinler

1 / 2

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

Bilgi için:Elit ATAN
Öğretim Görevlisi

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8V3LFN5 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 19/03/2020-1364



Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

 
6.    Bununla  birlikte  olağanüstü  dönemden  geçtiğimiz  bu  günlerde  sağlık

hizmeti  sunumunda  artan  ve/veya  acil  ihtiyaç  olması  halinde  yukarda  sayılan  izinlerin
sonlandırılıp personelin görevine dönmesinin sağlanmasına ilişkin rektörlükler yetkilidir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversiteler (Kep)e
 

2 / 2

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

Bilgi için:Elit ATAN
Öğretim Görevlisi

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8V3LFN5 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 19/03/2020-1364



 
 

TÜM ÜNİVERSİTELER (KEP)E
 

İlgi : a) 16/03/2020 tarih ve E.21387 sayılı yazımız.
b)Sağlık Bakanlığı'nın 18/03/2020 tarih ve 60438742-929 sayılı yazısı.

 
Yeni  korona  virüs  hastalığı  (COVID-19)  salgınıyla  mücadele  kapsamında

yükseköğretim  kurumlarındaki  sağlık  hizmetlerinin  Sağlık  Bakanlığı  kararlarıyla  paralel
yürütülmesine  dikkat  edilmekte  olup Yükseköğretim  kurumlarına  gönderilen  yazılar  da  bu
mahiyettedir. Nitekim  Sağlık Bakanlığı'nın COVİD-19  salgınıyla  ilgili  kararları  da  dikkate
alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda alınan kararlar ilgi (a) yazımızla gönderilmiştir.
 

Bu  defa  Kurulumuza  gönderilen  Sağlık  Bakanlığı'nın  ilgi  (b)  yazısı  ile  yeni  ve
öncekinden farklı kararlar alınmıştır. Salgın ile etkili mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı
ile  uygulama  birlikteliğinin  sağlanması  amacıyla  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu'nun
18/03/2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 

1.    Akademik  ve  idari  kadın  personele,  doğum  sonrası  analık  izinlerinin  bitimini
müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.
 

2.  Hamile  olup  hali  hazırda  görevde  olan  akademik  ve  idari  personel,
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaklar,
bilahare yıllık izin talep etmeleri halinde bu talebin karşılanması cihetine gidilecektir.
 

3.  Yükseköğretim  kurumlarında  engelli  statüsünde  istihdam  edilen  personel,
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
 

4.    Çalışan  eşlerin  her  ikisinin  de  ilgili  yükseköğretim  kurumu  personeli  olması
halinde,  kamu  hizmetinin  sürdürülebilirliğine  yönelik  gerekli  tedbirlerin  alınması  kaydıyla,
okul öncesi ve  ilköğretimde çocuğu bulunanların yıllık  izin  talepleri kadın çalışana öncelik
verilmek kaydıyla rektörlüklerce değerlendirilerek planlama yapılacaktır.
 

5.    657  sayılı  Kanunun  103  üncü  maddesi  uyarınca  radyoaktif  ışınlarla  çalışan
personele  verilmesi  gereken  1  aylık  sağlık  izni  (şua)  rektörlüklerin  uygun  görecekleri
zamanlarda kullandırılacaktır.

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :82444403-299-E.22448 19.03.2020
Konu :İdari İzinler

1 / 2

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

Bilgi için:Elit ATAN
Öğretim Görevlisi

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8R3LFEC adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 19/03/2020-1364



Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

 
6.    Bununla  birlikte  olağanüstü  dönemden  geçtiğimiz  bu  günlerde  sağlık

hizmeti  sunumunda  artan  ve/veya  acil  ihtiyaç  olması  halinde  yukarda  sayılan  izinlerin
sonlandırılıp personelin görevine dönmesinin sağlanmasına ilişkin rektörlükler yetkilidir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversiteler (Kep)e
 

2 / 2

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

Bilgi için:Elit ATAN
Öğretim Görevlisi

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8R3LFEC adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 19/03/2020-1364



Dr. Sibel DEMİRCİ
Başkan a.

Genel Sekreter Yardımcısı

 
 

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE
 

Yurt dışında görülen ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerin
ardından alınan diplomaların denklik işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanun'a bağlı olarak
çıkarılan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" ve diğer
ilgili mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurulumuz Başkanlığınca yürütülmektedir.

Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve
Esaslar çerçevesinde; "Türk sağlık sistemine ve Türkiye'de tanı ve tedavi amaçlı uygulamalara
uyum ve adaptasyonu sağlamak için belli alanlarda yapılan ayrıca denklik işlemleri sürecinde
SYBS kapsamında eksik görülen klinik pratik uygulamaların tamamlanmasını da amaçlayan,
ilgili uzman hekimlerin gözetmenliğinde yapılan uygulamaları içeren Klinik Pratik
uygulamaları" Üniversitelerce yapılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığınca Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin
görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında
16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kurulumuzca Klinik Pratiklerini yapmaları amacıyla üniversitelerimize yerleştirilen
Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik,
Ebelik, Dil Konuşma Terapisi alanlarındaki adayların da Klinik Pratiklerinin 3
hafta ertelenmesi, eğitim ve öğretimin başladığı tarihte Klinik Pratiklerine devam etmelerinin
sağlanması ve 3 hafta eksikliklerinin klinik pratiklerine eklenerek tamamlatılması uygun
görülmüştür.

Söz konusu yazımızın Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve ilgili fakültelere bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 
Dağıtım:

Tüm Devlet Üniversitelerine
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı

ÇOK İVEDİ
Sayı :16270968-102.02.03.02-E.21506 20.03.2020
Konu :Klinik Pratikler

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

Bilgi için:Nihat AKDOĞAN
Uzman

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEZP3LH2H adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2020-1396



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Üniversitelerde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem sonu sınavları ile
bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların  bunlarınyüz yüze gerçekleştirilmeyeceğine,
üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek "dijital imkânlar" veya "ödev, proje gibi
alternatif yöntemler" uygulanarak yapılmasına ilişkin karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından 11/05/2020 tarih ve 30480 sayılı yazıyla bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlar
kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya
da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak
teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)
etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilir.
 
Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle
sınırlı olmak kaydıyla,  ölçüsünde;üniversitelerin ve öğrencilerin imkanları

Küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi
sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca diğer etkinlik (ödev, proje, tartışma ile
ÖYS aktivitelerine katılım vb.) değerlendirmelerinin de teşvik edilmesi,
Dijital ortamlarda, üniversitelerin kullandıkları ÖYS'nin veya dijital ortamların izin
verdiği sınav güvenlik tedbirlerinin (soruların rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı
kilidinin işlevselleştirilmesi vb.)  alınması,
Çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması; sınav başlamadan önce sınavın
işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik
kurallar konusunda  öğrencilere açık ve net bilgilendirmelerin yapılması,
İmkanlar dahilinde sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme
girişlerine öncelik verilmesi,
Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi
erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite
birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının 
bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.  üretilmesi,)

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-104.01.02.04-E.31978 22.05.2020
Konu :Pandemi Dönemi Ölçme

Değerlendirme İlkeleri

1 / 2

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

Bilgi için:Tevhide UÇAN
Şube Müdürü

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE6P36NPV adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 27/05/2020-1837



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi
sınav imkanının verilmesi,
Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli
prosedürlerin belirlenmesi,
Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programlarının
kullanılması,
Çevrimiçi değerlendirmelerde sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli sürenin
verilmesi,
Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde
küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim
kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması,
Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olmasının
sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve
arşivlenmesi,
Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve AKTS iş yükünün
göz önünde bulundurulması,
Sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek
alabileceği yapılanmaların oluşturulması.

hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğüne
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Üniversitelerde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem sonu sınavları ile
bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların  bunlarınyüz yüze gerçekleştirilmeyeceğine,
üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek "dijital imkânlar" veya "ödev, proje gibi
alternatif yöntemler" uygulanarak yapılmasına ilişkin karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından 11/05/2020 tarih ve 30480 sayılı yazıyla bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlar
kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya
da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak
teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)
etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilir.
 
Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle
sınırlı olmak kaydıyla,  ölçüsünde;üniversitelerin ve öğrencilerin imkanları

Küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi
sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca diğer etkinlik (ödev, proje, tartışma ile
ÖYS aktivitelerine katılım vb.) değerlendirmelerinin de teşvik edilmesi,
Dijital ortamlarda, üniversitelerin kullandıkları ÖYS'nin veya dijital ortamların izin
verdiği sınav güvenlik tedbirlerinin (soruların rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı
kilidinin işlevselleştirilmesi vb.)  alınması,
Çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması; sınav başlamadan önce sınavın
işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik
kurallar konusunda  öğrencilere açık ve net bilgilendirmelerin yapılması,
İmkanlar dahilinde sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme
girişlerine öncelik verilmesi,
Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi
erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite
birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının 
bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.  üretilmesi,)

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
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Değerlendirme İlkeleri
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14.  

Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi
sınav imkanının verilmesi,
Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli
prosedürlerin belirlenmesi,
Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programlarının
kullanılması,
Çevrimiçi değerlendirmelerde sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli sürenin
verilmesi,
Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde
küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim
kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması,
Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olmasının
sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve
arşivlenmesi,
Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve AKTS iş yükünün
göz önünde bulundurulması,
Sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek
alabileceği yapılanmaların oluşturulması.

hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Rektörlüğüne
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Küresel COVID-19 Salgını
dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kayıt ve eğitim süreci ile
ilgili olarak;
 

1) Küresel salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara
ertelenmesi ve geç mezuniyet sebebiyle, 2020-2021 akademik yılı Güz dönemine mahsus
olmak üzere uluslararası öğrencilere, lise  mezuniyetlerini tamamlamak  koşulu ile ön kayıt
yaptırma imkânı  sağlanmasına,  başvuru ve kayıt sürecinin uzatılarak en geç 15 Aralık 2020
tarihinde kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasına,
 

2) Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başladıktan sona kayıt yaptıranlara
hızlandırılmış telafi eğitimi verilmesine, bunu yanı sıra kayıt yaptıran öğrencilerin talep etmesi
halinde güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde de başlayabilmesine,
 

3) Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış
olan öğrencilerden COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamıyla ülkemize
bu dönemde gelemeyenler için bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı
güz döneminde derslerinin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilmesine,
 

4) Uluslararası öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarımızın klinik
uygulamaları olan sağlık alanları dışındaki lisansüstü programlarına "Okul Tanıma Belgesi"
ile kayıt yaptırılabildiğinin hatırlatılmasına,
 

5) Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlar için kendilerince ilan
edilebilecek kontenjanın üzerinde bir kontenjan talepleri olması hâlinde, bu taleplerin YÖK
tarafından değerlendirilerek kontenjan artışı yapılabildiği hususunun hatırlatılmasına,
 

6) Mayıs ve Eylül arasında ikamet süreleri sona erecek olan yabancı uyruklu
öğrencilerin ikamet sürelerinin 6 ay kendiliğinden uzatılabilmesi ve vize muafiyetlerinin 90
güne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne talep yazısı
yazılmasına,
 

7) Öğrenci vizesi kapsamında gelen başvuruların yurt dışı temsilciliklerimizde hızlıca
sonuçlandırmasına yönelik Dışişleri Bakanlığına talep yazısı yazılmasına,
 
karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Sayı :75850160-301.02.01-E.32818 29.05.2020
Konu :Pandemi-Uluslararası Öğrenciler
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

a.  

b.  

c.  

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle dünyada ve ülkemizde yüz
yüze eğitime ara verilmiş olması göz önüne alınarak üniversitelerimizin yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak programlarına kayıtlı olan
ve yurtdışındaki eğitimleri için ilgili üniversitelere gitmek zorunda olan öğrencilerin salgın
nedeniyle yaşayacakları sağlıkla ilgili endişelerini belirterek eğitimlerini ülkemizdeki
üniversitelerinde sürdürme talepleri 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ortak programlara
kayıtlı olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
eğitim alması gereken öğrencilere mahsus olmak üzere;

Söz konusu ortak programlarda taraf olan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunun
dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders veriyor olması halinde söz konusu
öğrencilerin bu imkanı kullanabilmeleri,
İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin ülkemizdeki
kayıtlı oldukları üniversitelerinde eğitime devam etmeleri veya Türkiye'deki
yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından
sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,
Bunun dışında öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundaki programa geçebilmesi

seçeneklerinden birisinin program özelinde değerlendirilerek yükseköğretim kurumlarının
ilgili kurulları tarafından karara bağlanması uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversitelere
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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği  üzere  küresel  salgın  Yeni  Koronavirüs  Hastalığı  (COVID-19)  nedeniyle  Kurulumuz
tarafından  bazı  kararlar  alınmış  olup    2019-2020  eğitim  öğretim yılı  bahar  dönemine münhasır 
olmak üzere;
 
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi
ile  yapılmasına  karar  verilmiştir.  Eğitim  ve  öğretim  süreçlerinin  mümkün  olduğunca  kesintiye
uğramadan  yürütülebilmesi  için,  her  düzeydeki  yükseköğretim  programlarında  yer  alan  derslerin
"teorik  kısımlarının  gerekli  teknik  alt  yapı  ve  yeterliğe  haiz  olmaları  durumunda"  hangilerinin
uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına  yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca
karar verilmesine imkan tanınmıştır.
 
Kurulumuza  yapılan muhtelif  başvurularda  söz  konusu  küresel  salgın  nedeniyle  ikametgahlarına
dönen  öğrencilerin,  bulundukları  yerlerde  internet  erişimi,  bilgisayar  temini  vb.  olanakları
sağlamakta  zorlandıkları  ifade  edilerek  uzaktan  devam  edemedikleri  dersler  nedeniyle
mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınması istenmiştir.
 
COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim
kurumlarındaki  ders  ekle-sil  işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem sırasında bazı  öğrencilerin uzaktan
öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurulurak,  31.03.2020  tarihli
Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından  COVID-19  küresel  salgını
dolayısıyla:
 

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim 
    gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 
      2019-2020  eğitim öğretim yılı  bahar  döneminde kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt 
     dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

 
2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan 
     öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine 

T.C.
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İVEDİ
Sayı :75850160-104.01.02.04-E.24625 31.03.2020
Konu :Yeni Koronavirüs Hastalığı

Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri
(Kayıt Dondurma)

1 / 2

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

Bilgi için:Hasan KABA
Programcı

Telefon No:(312) 298 78 10

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843L2H9 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 01/04/2020-1481



Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

    devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı 
      hususlarında  ilgili  tez  danışmanın  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim 
     kurulunca değerlendirilirilerek karar verilmesine,
b)  Bu  süreçte  tez  döneminde  olup  azami  süresi  biten  öğrenciler  için  eğitime  ara 
     verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının
    etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik 
      sınavlarının  "denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak
     kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte 
     bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

 
3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,

 
karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Devlet Üniversitesi Rektörlüklerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerine

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğüne

 

2 / 2

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

Bilgi için:Hasan KABA
Programcı

Telefon No:(312) 298 78 10

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843L2H9 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 01/04/2020-1481



a.  

b.  

c.  

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim
süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için,
18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar

 aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.dönemi ile sınırlı kalmak üzere
 

1. Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik
kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları
için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak
eğitim verilebilecektir.
2.  Yükseköğretim kurumlarınca, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak
kaydıyla", örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktan öğretim faaliyetlerine
ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:

Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili
kurullarının kararı ile örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri
eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği gözönünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle
uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.
Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı)
ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.
Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme
kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde
bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan
şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecektir.

3. Yukarıdaki kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esaslar" kapsamında Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve
yürütülmekte olan "Uzaktan Eğitim Programlarının yüz yüze eğitim kısımları" için de geçerlidir. Söz
konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, COVID-19 salgını süresince
uygulanmayacaktır.
4.   Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim
yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim
yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

İVEDİ
Sayı :75850160-104.01.02.04-E.22490 19.03.2020
Konu :Yeni Koronavirüs Hastalığı

Salgınında Eğitim-öğretim süreçleri
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Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü
tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacaklardır.

 
Yukarıdaki kararlara ilaveten,

Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek
zorluklar dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak
isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak "Dijital Çağda
Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersi verilebilecektir. Bunun yanında yükseköğretim
kurumları isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla da kendi öğretim elemanlarına eğitimler
düzenleyebilirler veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilirler.
Yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duydukları altyapı ve diğer
eksiklikleri konusunda uzaktan eğitim deneyimi olan üniversitelerle işbirliği içerisinde çözüm
bulabilecekleri gibi, birbirlerinin alt yapı imkanlarından da yararlanabilirler. Bu kapsamda "Öğrenme
Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde Anadolu
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından da destek sağlanacaktır.  
Uzaktan öğretimle verilecek ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği
gibi, üniversitenin bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersi de kullanabilmesi mümkündür.
Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımızın ders içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin ders havuzlarında yer alan ders
içerikleri olmak üzere önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulacak "YÖK Dersleri"
(Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adlı bir arayüzle ders içerikleri açık erişime sunulacak; bilahare
diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de YÖK tarafından değerlendirilerek bu havuza ilave
edilecek ve bu ders havuzu sürekli olarak geliştirilip zenginleştirilecektir.
Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları,
rektörlüklerce gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan
denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Devlet Üniversitelerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerinene

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğüne
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Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 19.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazımız.
 

Bilindiği üzere dünyada Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını bütün hızıyla devam etmektedir.
Yaşanan bu süreçte, devletimizin aldığı tedbirleri de dikkate alarak, Yükseköğretim Kurulumuzun
26 Mart 2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul Toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar
döneminde eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları
ile sürdürmeye karar verilmiştir. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
 
Ancak alınan bu Kararımız sonrası kamuoyunda YÖK'ün "uygulamalı olmayan teorik
derslerin tamamı için uzaktan yapılacak eğitimi zorunlu kıldığı" şeklinde yanlış bir algı
oluştuğu görülmüştür. Halbuki daha önce de ilgi yazımız ve yapılan toplantılarımızda
belirttiğimiz gibi her bir üniversitemizin ilgili programlarının doğası gereği, hangi dersleri
uzaktan öğretim yöntemleri ile yapacağı, bu zorlu süreç ile sınırlı kalmak kaydıyla,
üniversitelerimizin yetkili karar organlarınca doğrudan karara bağlanacaktır. Teorik
derslerin tümünün uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesine yönelik herhangi bir karar
alınmamış, bu husus üniversitelere bırakılmıştır.
 
Bu olağanüstü sürecin ancak üniversitelerimizin kendilerine uygun farklı çözümler üretmesine
imkan tanıyarak atlatılabileceğine ve YÖK olarak üniversitelerimizin bu hususta doğru karar
almadaki yetkinliklerine ve yeteneklerine güvenmekteyiz.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Devlet Üniversitesi Rektörlüklerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerine

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğüne

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
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Sayı :75850160-104.01.02.04-E.24183 27.03.2020
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KORONAVİRÜS (COVID-19) BİLGİLENDİRME NOTU: 1 

13 Mart 2020  

 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) 

karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün 

yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara 

verilmiştir. 

Bu karar “tedbir" amaçlı olup, kararın amacına ulaşması için bu sürecin akademimizde “sükûnetli 

ve dikkatli" bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit söylem ve 

uygulamalara yer verilmemelidir. Devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere 
uyulması önemlidir. 

Bütün yükseköğretim kurumlarımızda koronavirüs hastalığına yönelik süreçte “YÖK'ün 

koordinasyonunda" devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince 
hareket edilecektir. 

Bu amaçla yükseköğretim kurumlarımızdan koronavirüs ile ilgi süreçleri yürütecek bir Rektör 

Yardımcısının belirlenmesi istenmiştir. Bu kişilerin isimleri Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmiş 
olup kendileri YÖK arasında sürekli ve doğrudan bir ilişki tesis edilmiştir. 

YÖK Yürütme Kurulu bugün Başkan Saraç'ın başkanlığında toplanarak, yükseköğretim 

kurumlarımızdaki Covid-19 pandemisi sürecini görüşmüş ve toplantı neticesinde alınan kararları 
üniversitelere bir yazı ile iletmiştir. Buna göre; 

 

1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 

Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve 

üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık 

Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik 

solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik 
hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına, 

2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör 

Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf 

Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, 

yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı 

grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve 

diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 

on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve 

idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret 

izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î 

mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına, 

3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış 

olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; 

zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih 

ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 



 
4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel 

faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci 

katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar 

iptal edilmesine, 

5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, 

öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön 

lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine, 

6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu 

kapsamda değerlendirilmesine, 

7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte 

olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam 

etmesine, 

8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının 

sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, 
sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına, 

9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin 

durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün 

eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim 
kurumlarınca bilgilendirilmesine, 

10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen 

öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin 
yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,  

11.Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı 
Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine, 

12. Tıp Fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun 
görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine, 

13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya 

ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; 

öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari 
personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine, 

14. Dünyadaki yükseköğretim sistemlerindeki gelişmelerle paralel olarak özellikle son yıllarda 

başlattığımız “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki deneyimlerimiz, 120 

üniversitemiz bünyesinde bulunan uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile 2 

milyondan fazla öğrenciye uzaktan eğitim imkânı veren üniversitelerimizin yetkinlikleri ve bunun 

için gerekli olan altyapıları dikkate alınarak dijital ortamda dersler verilebilmesine imkân sağlamak 
için üniversitelerin talep ve tekliflerinin alınmasına, 

karar verilmiştir. 

 

Bu hassas süreçte “Yeni YÖK" olarak, şeffaflığa verdiğimiz önem çerçevesinde kamuoyunu 
bilgilendirmeye devam edeceğiz… 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

 
 

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE
 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı Salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim
yılı Bahar dönemi kayıtlarını dondurmak isteyen YÖK Destek Programına kayıtlı lisans
öğrencilerinin burs ödemeleri ile ilgili olarak "Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans
Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" ın "Genel
Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasında belirtilen "Öğrenciler burs aldıkları süre
boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran
öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre
bursluluk sürelerine eklenir." hükmü uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Tüm Devlet Üniversitelerine
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı

Sayı :34249659-604.99-E.25039 02.04.2020
Konu :YÖK Destek Bursu Öğrencilerinin

Salgın Sebebiyle Kayıt Dondurmaları
Hakkında

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

Bilgi için:Yasemin AYATA
ALAY
Uzman

Telefon No:(312) 298 74 83

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEA53LPYK adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2020-1510



 

15 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARİYLE ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TAKVİME 
DÖNÜLMESİ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

5 Mayıs 2020  

Bilindiği üzere 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı‘nda 15 Hazirandan 2020‘den itibaren 
üniversitelerimizin akademik takvime dönebileceği kararı alınmıştır. Bu karar ile 
üniversiteler, bu tarihten itibaren; bu ve gelecek senenin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin 
akademik takvimlerini yapabileceklerdir. Bu ülkemizin normalleşme sürecinde gelinen 
önemli bir aşamadır. 

Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 
salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 
15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu 
şekilde tedrici olarak başlayacaktır. 

YÖK olarak bu süreçleri “güçlü koordinasyon, esnek yönetim, yetki paylaşımı” anlayışı 
içerisinde sürdürmekteyiz. Bu şekilde kampüslerimiz kapalı olmasına rağmen eğitim 
öğretim pek çok ülkenin aksine durdurulmamış olup dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi 
dijital ortamda farklı süreçlere evrilerek sürdürülmektedir. Diğer bir ifade ile akademimiz 
hocası ve öğrencisi ile birlikte öğretmeye ve öğrenmeye devam etmektedir. 

Diğer taraftan yürürlükteki mevzuata göre üniversitelerimizin akademik takvimlerine ilişkin 
katı kurallarla tayin edilmiş başlangıç ve bitiş tarihleri bulunmamakta olup akademik takvim 
belli bir çerçevede üniversitenin kendi yetkili kurulları tarafından belirlenmektedir. 
Üniversitelerimizde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir ve bahar 
döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulama derslerine ilşkin 
süreçler; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci 
sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen önkoşulun 
gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulananilir. Üniversitelerimizin senatoları “kendi 
koşullarını dikkate alarak” kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu 
sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca 
belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda 
yapılacaktır. 

Elbette akademik takvim belirlenirken öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından 
ayrılmış olması, seyahat imkânları, psikolojik durumları ve derse uyum sağlayabilmenin 
sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim 
öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkânlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün 
öğretime döndürülmesinin zorlukları gibi hususların da göz önünde tutulması gerektiği 
ortadadır. Özellikle bu yaşanılan süreçte üniversitelerimizin öğrenci merkezli bir yaklaşımı 
benimsemesi gerekmektedir. Bu vazgeçilmemesi gereken esastır. 

Üniversitelerimizin Kabinenin normalleşmeye yönelik takvimi doğrultusunda 15 Haziran 
2020‘den itibaren önümüzdeki dönemin akademik takvimini belirlerken bu hususlara dikkat 
edeceği malumdur. Bu dinamik süreçte YÖK olarak da; şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım ile bu sürecin sürdürülmesini önemsiyor ve 
kararlarımızda buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bu normalleşme sürecinin aşamalarının 
da YÖK ve üniversiteler tarafından, öğrencilerimizi tedirgin etmeyecek tarzda 
sürdürüleceğini açıklamak isteriz. 



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarında,
öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her
bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları ve benzeri hususlar yükseköğretim
kurumları senatoları tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızda bazı
lisans programlarında 7+1; bazı ön lisans programlarında ise 3+1; yani programların 7 veya 3
dönemi dersliklerde; 1 dönemi ilgili sektörün işletmelerinde olmak üzere uygulamalı eğitim modeli
uygulanmaktadır.
 
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 yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.
 
Yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan bir süre sonra salgın nedeniyle örgün
eğitime ara verilmiş, diğer taraftan pek çok işletme de faaliyetlerine ara vermiş veya esnek ve kısmi
zamanlı çalışmaya başlamış, dolayısıyla işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı
kalmamıştır. 08 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim
kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı
eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları
dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve
süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler
veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar
verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Devlet Üniversitelerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

İVEDİ
Sayı :75850160-104.01.02.01-E.25893 09.04.2020
Konu :7+1 ve 3+1 eğitim uygulamaları
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Eyüp ÖZDEMİR
YÖK Uzman Yrd.

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843LUE1 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2020-1554



Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerinene Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Eyüp ÖZDEMİR
YÖK Uzman Yrd.

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843LUE1 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2020-1554



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

 
 

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE
 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı Salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim
yılı Bahar dönemi kayıtlarını dondurmak isteyen 100/2000 YÖK Doktora Programı'na kayıtlı
doktora öğrencilerinin burs ödemeleri ile ilgili olarak "Yükseköğretim Kurulu Tarafından
Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"ın
"Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7'nci maddesinin 9'uncu fıkrasında belirtilen
"Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar.
Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak
eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir." hükmü uyarınca işlem
yapılması gerekmektedir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Tüm Devlet Üniversitelerine
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı

Sayı :34249659-304.01-E.24962 02.04.2020
Konu :100/2000 YÖK Doktora Bursu

Öğrencilerinin Salgın Sebebiyle
Kayıt Dondurmaları Hk.

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

Bilgi için:Açelya ÖZER
Uzman

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8A3LPYM adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2020-1512



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

COVID-19 küresel salgın sonrası ülkemizde Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararları
ve yükseköğretim alanındaki uygulamaları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde duyurmak
amacıyla YÖK Web sayfasında bir arayüz oluşturulmaktadır. Bu arayüzde üniversitelerimizin
COVID-19 küresel salgını sürecindeki faaliyetleri ile COVID-19 bağlamındaki çalışmalarını
da kamuoyuna duyurmak amacıyla üniversitelerimize bağlantı (link) verilecektir. Bu
bağlantıya üniversitelerimiz tarafından girilecek bilgilerin belli bir format dâhilinde olması ve
gerektikçe güncellenmesi önem taşımaktadır.
 

Üniversitenizin COVID-19 küresel salgını sürecindeki faaliyetleri hakkında ekteki
formata uygun biçimde hazırlayacağınız web sayfanızın bağlantı adresinin, YÖK COVID-19
arayüzünde yer almak üzere 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar 

 eposta adresine ve resmi yazı ile de Başkanlığımıza gönderilmesimehmet.sengul@yok.gov.tr
hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Ek : COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar (1 sayfa)
 

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne
Tüm Üniversiteler(Posta)ne

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

İVEDİ
Sayı :95916564-720-E.28470
Konu :COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

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

Bilgi için:Mehmet ŞENGÜL
Uzman

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEAM36DZ6 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 29/04/2020-1690



 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Sağlık Bakanlığı'nın 11.05.2020 tarihli ve Covid-19 Tedbirler konulu yazısı.
 

Sağlık  Bakanlığının  Yükseköğretim  Kuruluna  hitaben  yazdığı  11.05.2020  tarihli    ilgi
yazısında  "Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden
öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav
ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta
olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir.
2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim
yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu
sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif

."  ifadesi  yerölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir
almaktadır.
 
Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren COVID-19 küresel
salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeler yakinen takip
edilmektedir.  Bu  bağlamda  23 Mart  2020  itibariyle  dijital  ortamda  eğitime  geçilmiş,  vaka
sayıları da takip edilerek süreçte yükseköğretim kurumlarımıza; teorik ve akabinde uygulamalı
eğitimlere  yönelik  olarak  kendi  alt  yapı  imkanları,  ilgili  programın  kazanımları  ve  öğrenci
sayılarını  da  göz  önünde  bulundurarak  kendi  tedbirlerini  almaları  yönünde  güçlü
koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket
zemini oluşturulmuştur. Sınavlara yönelik olarak da üniversitelerimiz çoğu dijital imkanlar ile
çevirimiçi  ortam  başta  olmak  üzere  farklı  yollara  ilişkin  planlamalarını  yapmaktadırlar.
Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken
iki  hususun;  sınavların  şeffaf  ve  denetlenebilir  olması  ile  öğrencilerin  bedeni  ve  ruhi
sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir.
 
Konunun  hassasiyetine  binaen,  11.05.2020  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu
toplantısında  Sağlık  Bakanlığı'nın  ilgi  yazısındaki  konuya  ilişkin  talebi  ve  salgın  süreci
değerlendirilmiş olup;
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-301.01.01-E.30480 11.05.2020
Konu :Covid-19 Tedbirler
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Hasan KABA
Programcı

Telefon No:(312) 298 78 10

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE3V365FP adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 12/05/2020-1771



Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüzyüze
gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital
imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar
verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Devlet Üniversitesi Rektörlüklerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerine

Sağlık Bakanlığına
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Hasan KABA
Programcı

Telefon No:(312) 298 78 10

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



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bu yıl yaşanan küresel salgın dolayısıyla 9 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla yükseköğretim
kurumlarında hangi derslerin uygulamalarının dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle
yapılabileceği hususunun yükseköğretim kurumları senatolarında değerlendirilerek karara bağlanması
uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Devlet Üniversitelerine
Vakıf Üniversitesi Rektörlüklerinene

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-104.01.02.01-E.26035
Konu :Derslerin uygulama eğitimleri

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

Bilgi için:Eyüp ÖZDEMİR
YÖK Uzman Yrd.

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8A3LUTK adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2020-1562



 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

COVID-19  pandemisi  dolayısıyla  yükseköğretim  kurumlarında  eğitime  16.03.2020
tarihinden  itibaren  üç  hafta  ara  verilmiştir.  Bu  bağlamda  yapılan  görüşmeler  neticesinde
öncelikli  olarak  uygulanmak  üzere  Yürütme  Kurulunun  13.03.2020  tarihli  toplantısında
aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:
 

1.Yükseköğretim  üst  kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili,  yürütme  kurulu  üyeleri,
Yükseköğretim  Denetleme  Kurulu  Başkan  ve  üyeleri,  Genel  Sekreter,  Genel  Sekreter
Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak
üzere  60  yaş  ve  üzerinde  bulunanlar  ile  hamilelerin,  yasal  süt  izni  kullananların,  engelli
çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar,
kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ
nakli  olanlar,  kronik  hastalar)  16  Mart  2020  tarihinden  itibaren  on  iki  gün  idari  izinli
sayılmasına,
 

2.Yükseköğretim  kurumlarında  görev  yapan  akademik  ve  idari  personelden  Rektör,
Rektör Yardımcısı,  Dekan,  Enstitü,  Yüksekokul  ,  Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu  ve
bağımsız  Vakıf  Meslek  Yüksekokulu  müdürleri  hariç  olmak  üzere  60  yaş  ve  üzerinde
bulunanlar  ile  hamilelerin,  yasal  süt  izni  kullananların,  engelli  çalışanların,  Sağlık
Bakanlığının  belirlediği  dezavantajlı  grupların  (bağışıklık  sorunu  olanlar,  kanser  hastaları,
kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar,
kronik  hastalar)  16 Mart  2020  tarihinden  itibaren  on  iki  gün  idari  izinli  sayılmasına,;  okul
öncesi  ve  ilköğretimde  çocuğu  bulunan  kadın  akademik  ve  idari  personelin  yıllık  izin
taleplerinin  karşılanmasına,  yıllık  izin  hakkı  bulunmayanlar  için  mazeret  izinlerinin
kullandırılmasına;  diğer  akademik  ve  idari  personelin  izin  talepleriyle  ilgili  olarak  mer'î
mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,
 

3.Yükseköğretim  kurumlarında  görev  yapan  akademik  ve  idari  personelin  önceden
planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal
edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12
Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine ,
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Genel Sekreterlik

Sayı :73112577-000-E.21113 13.03.2020
Konu :Duyuru
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800  Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Gökhan ARINIK
Memur

Telefon No:(312) 298 70 80

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEAM3LCY6 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 16/03/2020-1283



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

4.Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal
ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel
ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci
bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 

5.Örgün  eğitim  programlarına  devam  eden  tüm  ön  lisans  ve  lisans  öğrencileri  gibi
sağlık,  öğretmenlik,  fen  ve  mühendislik  programlarından  staj,  intörnlük  ve  uygulamalı
eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 

6.Tıp,  diş  hekimliği  ve  eczacılıkta  uzmanlık  öğrencileri  hariç  tüm  lisansüstü
öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,
 

7.Uzaktan öğretimle  ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle
yürütülmekte  olan  programların,  uygulamalı  ve  yüz  yüze  eğitimleri  hariç  olmak  üzere,
eğitimlerine devam etmesine,
 

8.Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan
kısmının  sürdürülüp  sürdürülmemesi  hususunun  yükseköğretim  kurumlarınca
değerlendirilmesine,  sınavlarının  ise  eğitim-öğretime  ara  verme  kararının  kaldırılmasından
sonra planlanmasına,
 

9.Öğrencilerin  (Türk  ve  yabancı  uyruklu)  yurt  dışına  çıktıkları  takdirde,  dönüşte
pandeminin  durumuna  göre  sorun  yaşayabilecekleri,  uçuşlarının  iptal  olabileceği,
döndüklerinde  en  az  14  gün  eğitime  devam  edemeyebilecekleri  ve  başkaca  sorunlar
yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,
 

10.Mevlana  veya  Erasmus  gibi  değişim  programları  kapsamında  yurtdışında  olup
yurda  dönen  öğrencilerin  ders  intibakları  hususunda mağduriyet  yaşamamaları  için  gerekli
tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,
 

11.Yükseköğretim Kurulu  tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana,
Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,
 

12.Tıp  fakültesindeki  intörnlerin  gerektiğinde,  gönüllü  olarak  talep  etmeleri  ve
üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,
 

13.Yükseköğretim  kurumlarında  süreçlerin  etkin  ve  dinamik  olarak  yürütülebilmesi
için  konuya  ilişkin  belirlenmiş  olan  rektör  yardımcılarının  başkanlığında  komisyon
oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine;
akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800  Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Gökhan ARINIK
Memur

Telefon No:(312) 298 70 80

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEAM3LCY6 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 16/03/2020-1283



  Dağıtım:

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

Bilgi için:Gökhan ARINIK
Memur

Telefon No:(312) 298 70 80

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BEAM3LCY6 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 16/03/2020-1283



Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

a.  

b.  

c.  

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2 yıl önce başlatılan "Yükseköğretimde
Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 16 üniversitemizde 6 bine yakın öğretim elemanına
"Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme", 50 binin üzerinde öğrencimize de
"Dijital Okur-Yazarlık" dersi verilmiş, süreç içersinde üniversitelerimiz de konuya ilişkin
önemli bir deneyim kazanmıştır.
 

Bunun yanı sıra, bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM)
bulunan120 üniversitemizin derslerinin %30'a kadar olan kısmını bünyelerindeki UZEM
aracılığıyla uzaktan öğretim yöntemiyle verebilmelerine mevzuat açısından imkân sağlayan
düzenlemeleri hayata geçirmemiz sonrasında bu üniversitelerimiz bu uygulamayla da
dünyadaki gelişmelere paralel olarak önemli bir deneyim kazanmıştır. Ayrıca Anadolu,
Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinde an
itibariyle 2 milyonu aşkın öğrenci açık ve uzaktan eğitim yoluyla öğrenim görmektedir.
 

Yükseköğretim Kurulunca en hızlı şekilde değerlendirilmek üzere, küresel ölçekte
yaşanmakta olan ve son günlerde pandemi olarak ilan edilen yeni durum karşısında ve bu
süreçle sınırlı olmak kaydıyla;

Üniversitenizin bu süreçte hangi dersleri kendi imkanları ve hazırlığı ile uzaktan
öğretim yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği,
Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan
fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeyeceği,
Bunlara ilaveten, daha fazla öğretim üyesinin bu sürece katkı vermesini sağlamak için
üniversitenizin ilgili birimleri (UZEM vb.) tarafından yapılacak girişimlerin neler
olabileceği,

hususlarında cevaplarınızı ve görüşlerinizi, acil olarak her hangi bir gecikmeye mahal
verilmeksizin 18/03/2020 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirmenizi önemle rica ederim.

 

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Genel Sekreterlik

Sayı :73112577-000-E.21112 13.03.2020
Konu :Duyuru

1 / 2

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

Bilgi için:Gökhan ARINIK
Memur

Telefon No:(312) 298 70 80

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843L0Z9 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 16/03/2020-1282



Dağıtım:

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

Bilgi için:Gökhan ARINIK
Memur

Telefon No:(312) 298 70 80

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE843L0Z9 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 16/03/2020-1282



Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan
Coronavirus hastalığı (COVID-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler ve yapılan
yeni düzenlemeler kapsamında; düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve
devam eden  ikinci bir talimata kadartüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin
durdurulduğunun belirtildiği Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı
ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
 

 

Ek : Yazı (1 sayfa)
 

Dağıtım:

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına
Tüm Üniversiteler (Kep)e
Tüm Üniversiteler(Posta)ne
Tüm Birimlere

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :39492672-900[900]-E.21914 18.03.2020
Konu :Eğitimlerin Durdurulması

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

Bilgi için:Veysel
AMATOĞLU
Şube Müdürü

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebysbackend.asbu.edu.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?V=BE8V3LFB3 adresinden yapılabilir.

ASBU Evrak Tarih ve Sayısı: 19/03/2020-1358


