2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ile Sınırlı Kalmak Kaydıyla
Eğitim Öğretim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan ön lisans ve lisans
eğitim süreçleri 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülecektir.
1. Ön Lisans ve Lisans düzeylerinde teorik ve uygulamalı derslerde sınıf mevcudunun 60 kişiyi
geçmesi
durumunda,
Yükseköğretim
Kurulunca
belirlenen
eğitim
modeli
uygulanacaktır. Bununla birlikte fiziki imkanların salgın şartları çerçevesinde en verimli
şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci
sayıları göz önünde bulundurularak programların müfredatlarında yer alan derslerin AKTS
toplamının en fazla %40’ını kapsayacak şekilde dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemi
(harmanlanmış eğitim) modeli kullanılacaktır. Hangi derslerin dijital öğrenme ve uzaktan
eğitim yöntemi (harmanlanmış eğitim) yoluyla verileceği bilgisi ilgili akademik birimler ile
paylaşılacak ve eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerimize duyurulacaktır.
2. Lisansüstü düzeyde yer alan yüksek lisans ve doktora programı derslerimiz Üniversitemiz
yerleşkelerinde yüz yüze eğitim sistemi ile verilecek olup, derslere “İstanbul Sağlık ve
Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42. Maddesinde”
belirtilen devam şartı aranacaktır.

3.Üniversitemiz yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olan ön lisans ve lisans derslerinde “yüz yüze
teorik” yöntemi ile yapılacak olan derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır.

4. Üniversitemiz yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olan teorik derslerde sınıflara COVİD 19
Pandemisi önlemleri kapsamında:
a)Öğrenci sınıf mevcudu 70 ve üzeri olan sınıflarda, sınıf mevcudunun yarısı,
b)Amfi tipi dersliklerde sınıf mevcudunun yarısı,
c)Diğer sınıflarda sınıf mevcudunun tamamı, derse kabul edilecektir.

5. Dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemi (harmanlanmış eğitim) yoluyla verilecek olan
derslerde “Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25.
Maddesi”nde belirtilen devam şartı aranacaktır.

6. Hazırlık programı dersleri yüz yüze olarak gerçekleştirilecek olup, derslere devam
zorunluluğu şartı aranacaktır.
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7. Ön Lisans ve Lisans öğretim düzeylerinde yer alan dersler için sekiz içerik türündeki öğretim
materyalinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki,
ders sunumu linki, ders videosu linki) İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi BlackBoard
Sistemi’ne yüklenilmesine devam edilecektir.
8. Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze
yapılacaktır. Pandeminin seyrine ve devlet kurumlarının kararına göre uyumlu hale getirilebilir.
9. Yüz yüze öğretim şekliyle yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı
ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş ve/veya
gruplamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.
10. Üniversitemiz akademik birimlerde yer alan laboratuvar, uygulama ve atölye çalışmaları
gerekli sağlık önlemleri alınarak yüz yüze yapılacak olup, dersler, ilgili Dekanlıklarca
belirlenecek öğrenci sayılarıyla, gruplara ayrılarak yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak olan
“uygulamalı/laboratuvar ve atölye” derslerinde “Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. Maddesi”nde belirtilen devam şartı aranacaktır.
11.Yüz yüze yapılacak olan derslerde dersin süresi 45 dk sınırını aşmayacak şekilde,
en az 10 dak. ara verilip, ders saati süresine göre devam eden benzer periyotlar halinde
sürdürülecektir. Blok ders uygulaması kesinlikle yapılmayacaktır.
12.Üniversitelerimiz yerleşkelerine girişlerde tüm akademik ve idari personellerimize,
öğrencilerimize, velilerimize ve ziyaretçilerimize yönelik olarak HES Kodu kontrolü
yapılacaktır.
13. Öğrencilerimizin Üniversitemiz yerleşkelerine girişlerinde HES Kodları ile giriş yapmaları
ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir. Buna göre
öğrencilerimizin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış
olmaları veya Kamu Hastaneleri’nden alınması şartı ile haftada 2 kez ve 3’er gün
arayla yapılmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
14.Aşı takvimini tamamlamamış olan ve on üçüncü maddede belirtilen şartları taşımayan
öğrencilerimiz Üniversitemiz yerleşkelerine giremeyecek olup, derslerini çevrimiçi / çevrimdışı
olarak takip edeceklerdir.

15.Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan öğrencilerimiz ile
kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin istekte
bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından
değerlendirilecektir.
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16.Üniversitemiz öğrencilerine “Yüz Yüze Eğitime Katılım Taahütnamesi (Ek-1)”
imzalatılacak olup, Üniversitemiz yerleşkelerinde ortaya çıkabilecek olan pozitif vaka
durumlarında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlanmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından da tavsiye edilen “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda
Yapılması Gerekenler Uygulamalar Rehberi”nde belirtilen koşullar çerçevesinde hareket
edilecektir.
17. Yukarıda ayrıntıları verilen kararlar 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ile
sınırlı olup salgının seyrine göre tekrar değerlendirilecektir.

Bu Süreçte Öğretim Elemanlarının Sorumlulukları
1- Gerekli Ders Materyallerini hazırlamak ve sisteme yüklemek.
2- Sistem üzerinde senkron ve asenkron şekilde dersleri yürütmek ve öğrencilerle
iletişimi sürdürmek.
3- Gerekli durumlarda birim temsilcilerinden destek talep etmek.
4- Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda
karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak gerekli destekleri almak.
5- Tüm ön lisans ve lisans programlarına ait derslerde kullanılan her türlü yazılı ve görsel
eğitim/öğretim materyallerinden, yazılım ve veri kullanımı vb. telif hakkı gerektiren görsel
içeriklerden video kaydı esnasında fonda uygun olmayan simge vb. gibi görsel unsurlardan
doğacak hukuki ve etik durumlar ile “FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU” Madde 34'e
aykırılık oluşturacak durumlardan dersi yürüten öğretim elemanı sorumludur.
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