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Ün�vers�teler�n açılışı 1 Ek�m'den sonra başlayacak
YÖK, Ün�vers�teler�n açılışının 1 Ek�m'den sonra başlayacağını duyurdu.
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YÖK'ten yapılan açıklamada "Son günlerde Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığımıza
öğrenc�ler�m�zden ve vel�ler�m�zden ün�vers�teler�m�z�n açılması �le �lg�l� sıklıkla sorular gelmekte,
b�lg� �stenmekted�r. Kamuoyunu b�lg�lend�rme amacıyla konuya �l�şk�n b�r açıklama yapma gereğ�
hâsıl olmuştur" den�ld�. Bu kapsamda, normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan ün�vers�teler�n 1
Ek�m'den sonraya ertelend�ğ� bel�rt�ld�.

Açıklamanın tamamı şu şek�lde: 

"Yükseköğret�m Kurulumuzca Küresel Yen� Koronav�rüs Salgını, vakaların tesp�t ed�ld�ğ� �lk günden
�t�baren yakından tak�p ed�lmekted�r. Salgının yükseköğret�m s�stem�m�z� etk�led�ğ� geçt�ğ�m�z
Mart ayından �t�baren gerekl� tedb�rler alınarak hızlı ve d�nam�k süreçler yürütülmüştür. Ancak tüm
dünyada 20 m�lyondan fazla k�ş�n�n enfekte olduğu, 700 b�nden fazla k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ�
küresel salgın, yükseköğret�m� de etk�lemeye devam etmekte ve uzun vadel� yen� önlemlere �ht�yaç
duyulmaktadır.

Bütün dünyada, 2020-2021 eğ�t�m ve öğret�m süreçler�ne yönel�k pek çok konu tartışılmaktadır.
Yükseköğret�m s�stem� çok güçlü olan ülkelerde de bu konuda f�k�r b�rl�ğ� bulunmamaktadır. Bazı
ülkeler 2020-2021 eğ�t�m ve öğret�m dönem�n�n tamamen d�j�tal ortamda uzaktan öğret�m �le
yapılacağını bel�rtm�ş �ken, karma yöntem� ben�mseyecekler�n�, yüz yüze ve çevr�m�ç� karma
yöntemler� kullanacaklarını, uzaktan öğret�m ve örgün öğret�m� fakülte/program esaslı
uygulayacaklarını açıklayan ülkeler�n sayısı da az değ�ld�r.
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B�l�nd�ğ� üzere Yükseköğret�m Kurulu olarak yakın zamanda dünya örnekler�n� de �nceleyerek
Küresel Salgında Yen� Normalleşme Rehber�'n� yayımladık. Rehberde, "Uzaktan Öğret�m
Uygulamaları, Uygulamalı Eğ�t�mler, Ölçme ve Değerlend�rme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu
Öğrenc�ler, Toplantılar, Kongreler ve Değ�ş�m Programları "başlıkları altında çerçeve kararlar ve
öner�ler yer almaktadır. Bu rehberde de açıkladığımız üzere, salgın d�nam�k b�r süreç olduğu �ç�n
salgının bölgesel ve yerel seyr�ne göre ün�vers�teler�m�zce farklı uygulamalara g�d�lmes�ne �mkan
tanınmaktadır.

Ülkem�zde 45.000 b�ne yakın üzer�nde program bulunmaktadır ve her b�r programın kazanım
hede�er� doğrultusunda uygulanma yöntemler� değ�şkenl�k arz etmekted�r. N�tek�m edeb�yat,
sosyoloj�, moda tasarımı programlarıyla ebel�k veya geleneksel el sanatları yahut tıp, d�ş hek�ml�ğ�
ve p�lotaj programlarının eğ�t�m öğret�m süreçler� b�rb�r�nden çok farklıdır. Salgın süres�nce bu
programların uygulamalarında alınacak önlemler de bölgeden bölgeye elbette k� farklılık arz
edeb�lecekt�r.

Bugün �t�bar�yle; ün�vers�teler�m�z�n eğ�t�m öğret�m takv�mler�n� 1 Ek�m 2020 tar�h� sonrasında
başlayacak şek�lde planlamaları �stenm�şt�r. Bunun yanı sıra "kampüslerdek� öğrenc�ler�n
seyrelt�lmes�, hareketl�l�ğ�n azaltılması" da öneml� olup bunun �ç�n ün�vers�teler�m�ze karar alma
süreçler�nde gen�ş �mkan tanınmıştır. Böylece ün�vers�teler�m�z�n fakülte ve program bazında farklı
uygulamalar yapab�lmeler� mümkün hale gelm�şt�r.

Salgının bölgesel ve yerel seyr�ne göre farklı programlar �ç�n yapılacak olan uygulamalara yönel�k
hususlarda ün�vers�teler�m�z�n �lg�l� kurulları karar verecekt�r.

Geçt�ğ�m�z günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğret�m
uygulayab�lmeler� �ç�n ün�vers�teler�m�ze gen�ş b�r alan bırakılmıştır. Ün�vers�teler�m�z Koronav�rüs
Kom�syonları ve �lg�l� d�ğer kurul ve kom�syonları mar�fet�yle öğrenc�ler�m�z�n, akadem�syenler�m�z�n
ve �dar� personel�m�z�n sağlığını tehd�t etmeyecek şek�lde genel planlamalar yapab�lecekt�r. Elbette
k� bu süreç Sağlık Bakanlığı ve d�ğer �lg�l� bakanlıkların tedb�r maksatlı yönlend�rmeler�
çerçeves�nde sürdürülecekt�r.

YÖK olarak, bu sürec� başından �t�baren "çev�k yönet�m, güçlü koord�nasyon, esnek kararlar almak
ve kurumsal çeş�tl�l�ğ� �mkan olarak kullanmak" şekl�nde özetleyeb�leceğ�m�z b�r yönet�m anlayışı
�le yönet�yoruz. A�leler� tarafından b�zlere emanet ed�len sevg�l� öğrenc�ler�m�z başta olmak üzere,
bütün akadem�k ve �dar� personel�n sağlığı karar süreçler�m�zde en fazla d�kkat ett�ğ�m�z husustur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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