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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; KKTC mevzuatına göre
kurulmuş ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan
üniversitelerin önlisans ve lisans örgün öğretim programları ile Kurulumuz tarafından
tanınan lisansüstü örgün öğretim programları için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar

 aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.dönemi ile sınırlı kalmak üzere

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.
Bu yükseköğretim kurumlarınca, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile

, örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktansınırlı kalmak kaydıyla"
öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:

Bu 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.
Bu 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.

Bu 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.22853 20.03.2020
Konu :Yeni Koronavirüs Hastalığı

Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

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:Alihan YONUK
Uzman

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



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

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Bu yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her
türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate
alacaklardır.
Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurulumuz tarafından tanınan ve Yükseköğretim
Kurulu izniyle TC uyruklu öğrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan öğretimle eğitim ve öğretimin devam
edebileceği anlamına gelmemekte olup konuya ilişkin uygulama sadece COVİD-19 salgını
dönemince geçerli olacaktır.
COVID-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan öğrencilerin denklik
işlemlerinde 9 Mart 2020 tarihten itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacaktır.
Bu üniversitelerde 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 uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar" yapılabilecektir.
Yukarıda yer alan hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan üniversiteleri
kapsamamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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