ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU
İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına özgü olmak üzere aldığı, yüz
yüze öğretim yapılmaması kararı doğrultusunda, Üniversitemiz,
tüm imkânlarını
değerlendirerek, çevrimiçi (online) eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) eğitime
geçmiş ve konu hakkında öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, idari çalışanlarımız sürekli
olarak bilgilendirilmiştir.
Maltepe Üniversitesi olarak, kurumlarda yapılan uygulamalar ve staj faaliyetleri
dışında, tüm eğitim faaliyetlerimiz, sahip olduğumuz ve küresel ölçekte tanınmış dijital
yapılarla, “Öğrenim Yönetim Sistemleri” (Learning Management System) aracılığıyla
(Blackboard: Learn-Collaborate ve KEYPS) sürdürülmektedir. Bu arada öğrencilerimizden,
hatta ailelerinden gelen sorular, gerek Sosyal Medya aracılığıyla, gerek e-posta yoluyla, hatta
telefonla zaman geçirilmeksizin yanıtlanmakta, tüm iç ve dış paydaşlarımız sürekli olarak
aydınlatılmaktadır.
Üniversite olarak tüm planlamalarımızı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarılının
ders kesim tarihi olan 15.05.2020 ölçeğinde yapmış bulunmaktayız. Bu tarih itibarıyla, araya
giren bayram tatillerini de dikkate alarak, her şeyin yolunda gideceği ve bu küresel salgınla olan
mücadelede başarılı olunacağı hesaba katılarak, yüz yüze eğitim ve öğretimin imkânı doğduğu
takdirde, bazı eksiklikleri tamamlamak üzere, telafi programları da yapacağız ve
öğrencilerimizin, ders ve program kazanımlarını planladığımız gibi, en iyi biçimde
edinmelerine en güçlü desteği vereceğiz. Bu doğrultuda, Yarıyıl Sonu Sınavlarımızı (Finaller)
01-12.06.2020 günleri arasında yapabileceğimizi umuyoruz. Yaz Öğretimini mutlaka hayata
geçireceğiz.
Böyle bir kriz durumunda en önemli olanın zamanı iyi kullanmak olduğunun
farkındayız. En büyük amacımız, öğrencilerimizin zamanlarını en iyi şekilde
değerlendirmelerini sağlamak, zaman kayıplarını önlemektir; çünkü biliyoruz ki, telafi
edilemeyen tek şey, zamandır ve zaman yönetimi konusunda öğrencilerimize destek vermek,
en başta gelen görevlerimiz arasındadır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarına bugün itibarıyla
gönderdiği ve ilgide belirtilen yazıda, siz değerli öğrencilerimize “kayıt dondurma seçeneği”ni
de vermektedir.
Söz konusu yazı şöyledir:
“1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim
gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 20192020 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 devam edebilmeleri
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ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın
görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek 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.”
Değerli Öğrencilerimiz,
Halen beş haftası kalan Bahar Yarıyılına ilişkin bu seçeneği zaman yönetimi açısından
değerlendireceğinizi, başka bir ifadeyle, kayıt dondurarak zaman kaybetmek istemeyeceğinizi
umar; sağlıklı, başarılı günler dilerim.

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
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