Sevgili Öğrencilerimiz

Ülkemizde ve dünyada hayatın olağan akışını değiştiren ve toplumsal yaşantımızda büyük sarsıntılar
yaratan COVID-19 salgın koşulları altında, 2020 yılı mart ayından bu yana, üniversitemizdeki ders
programlarını uzaktan/çevrimiçi yürütmek zorunda kaldık. Üniversitemizin farklı özelliklere ve
içeriklere sahip ders programlarını bu zorlu şartlarda uzaktan/çevrimiçi yürütülebilmek için teknolojik
altyapımıza, bütçe imkânları dahilinde, büyük yatırımlar yaptık. Başta sizlerin, sonra akademik ve idari
personelin özverili çalışması, sabır ve desteği olmasaydı bu süreci ilerletebilmemiz mümkün olmazdı,
hepinize çok teşekkür ederiz.
İçinde bulunduğumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile gelecek dönemi içeren 2021-2022 eğitim
öğretim yılına ait bazı konuları nasıl planlayacağımızı çalışırken sizlerden gelen bazı sorularla karşılaştık.
Bu konularda bir an önce bilgilenmeyi istemekle çok haklısınız.
Bildiğiniz gibi, hepimizi çok sevindiren bir gelişmeyle, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ve
Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamaları çerçevesinde, üniversitelerde 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül
2021 sonrasında başlayacak ve programlar yüz yüze yürütülecektir. Bütün üniversiteler gibi biz de
sizleri yeniden nasıl karşılayacağımız üzerinde çalışmaya başladık ve üniversitemizin imkânlarına göre
bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Bununla birlikte, 23 Haziran 2021 itibariyle Üniversitemiz olarak alınan
kararlar ve son durum şu şekildedir:
•

Senatomuzun 15.06.2021 tarihinde oybirliğiyle aldığı karar gereğince üniversitemiz 2021-2022
eğitim öğretim yılında dersler 18 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.
Lisans- Ön Lisans Akademik Takvim
Lisansüstü Akademik Takvim

•

Üniversitemizde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında derslerimiz yüz yüze yapılacaktır.
Bununla birlikte, gerek Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi kapsamındaki tedbirlerin sağlanabilmesi gerek zorunlu deprem güçlendirme inşaatları
nedeniyle kullanımı kısıtlanan yerleşkelerimizi göz önünde tutarak, derslerin nasıl yürütüleceği
konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2021-2022 döneminde:
-

Bütün Zorunlu derslerimizin yüz yüze,
Seçmeli derslerde uygulamalı olanlarının yüz yüze veya harmanlanmış (yüz yüze /
çevrimiçi),
Serbest Seçmeli derslerin, uygulamalı olanlarının yüz yüze veya harmanlanmış (yüz
yüze /çevrimiçi),
Seçmeli / Serbest Seçmeli olan ve uygulaması bulunmayan teorik derslerimizi
harmanlanmış (yüz yüze / çevrimiçi),
Ortak Zorunlu derslerin (Yabancı Diller, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
çevrimiçi

Yapılabilmesi doğrultusunda akademik birimlerimizle birlikte ders programlarını oluşturmaya
çalışıyoruz. Derslerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki kararlar ve seçimler, ilgili Akademik
Birimler tarafından alınmaktadır. Rektörlük olarak görüşümüz, üniversitenin bütün imkânlarını
zorlayarak derslerin yüz yüze sürdürülmesinden yanadır.

Sevgili öğrenciler,
Sizler gibi hocalarımızın da yerleşkelerimize gelemediği, personelimizin ise dönüşümlü ve uzaktan
erişimle çalıştığı günleri daha verimli değerlendirebilmek için, uzun süredir bakımsız kalmış, daha da
önemlisi deprem riski taşıyan binalarımızı iyileştirme sürecine girdiğimizi, yerleşkelerimizde zorunlu
deprem güçlendirme çalışmaları yaptığımızı 8 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda bildirmiştik.
Bu süreçte yaşadığımız yeni gelişmeleri de ekleyerek, binalarımızın durumu hakkında
paylaşabileceğimiz son bilgiler şu şekildedir:
•

Rektörlük görevine başladıktan sonra Ortaköy Yurt binasının depreme karşı dayanıksız
olduğunu öğrenmem üzerine, gerekli çalışma başlatılmış, hızla ilerleyen süreç Ocak 2021
sonunda tamamlanmış ve Yurt binamız güvenli bir şekilde yaşayabilmeniz için açılmaya hazır
duruma getirilmiştir:
https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/2021/Haziran/depremrapor/01_msu_yurt_rapor_a09_vo_a01.pdf

•

Yine Pandemi sürecinden hemen önce Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından kullanılan
Kabataş’taki binamızda deprem riski Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından
raporlanmış, aynı konuda İBB raporuna da başvurulmuş, gelen rapor üzerine bina can
güvenliği nedeniyle boşaltılmıştır. Güçlendirme süreci projelendirme aşamasında
ilerlemektedir. Bu Bölümümüz yeni dönemde derslerini Salıpazarı’nda eski yerinde bulunan ve
yıkılarak yeniden inşa edilen binalarında sürdürecektir.
https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/2021/Haziran/depremrapor/mimarrsinan_u%CC%88ni_geleneksel_tu%CC%88rk_sanatlari_tarama_1.pdf

•

Coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle heyelan/kayma riski raporlanan Kilyos
yerleşkemizdeki güçlendirme çalışmaları 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/2021/Haziran/deprem
rapor/3_proje_metni_cagilmuh_kisirkaya.pdf

•

Kültürel amaçlı eğitimler/araştırmalar yapmak ve bunların çıktılarını sergilemek için kullanmayı
hedeflediğimiz Tophane Kasrı'nın restorasyon süreci devam etmektedir.

•

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü ile Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon
Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet gösterdiği Balmumcu Yerleşkesinde, tahribatı gözle
görülür derecede olan 4. Blok için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının talebi üzerine 2020
Haziran ayında kurumumuza iletilen İSTON A.Ş Raporunda, yapının risk taşıdığının
bulgulanması üzerine bu defa yine İSTON A.Ş’den yerleşkenin bütün bloklarını kapsayan daha
ayrıntılı bir rapor talep edilmiş, bu rapor da kurumumuza 2021 Mayıs ayında “göçük riski”
bulgusuyla ulaşmıştır. Rapor kuruma ulaşır ulaşmaz Yapı İşleri ve Daire Başkanlığından
yerleşkede derhal can ve mal güvenliğini sağlanması için acil önlemler alması istenmiş, aynı
zamanda Sinema Televizyon Bölümüyle birlikte konunun çalışılması için Güzel Sanatlar

Fakültesi Dekanlığına, Film Arşivinde gerekli önlemlerin alınması için de Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğüne bilgilendirme yazıları yazılmıştır (Yazı-1 ve Yazı-2). Öğrenci işlerinden
sorumlu Rektör Yardımcımız ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Sinema Televizyon Bölümü
öğrencilerimizin önümüzdeki dönemde programlarını nasıl yürüteceği konusunda
çalışmaktadır.
•

Yine göreve geldiğim ilk günlerde 1999 depreminden bu yana işlem görmeyen Mimarlık
Fakültemizin deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiği ilgili hocalarımız tarafından
Rektörlüğe bildirilmiş, bu amaçla başlatılan çalışmalarımız aniden yakalandığımız Pandemi
sürecinde de devam etmiş, 8 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli bir kültür varlığı olan Mimarlık
Fakültesinin güçlendirilmesi ve restorasyonu için dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma yapmak
gerekmiş, zorlu ve uzun bir bekleme süreci gerektiren kurul kararları İstanbul II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 7 Ocak 2021 tarihinde alınabilmiş, ihale
süreci tamamlanmış ve nihayet güçlendirme çalışmaları
başlatılabilmiştir. Mimarlık
Fakültemizin hocalarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen bu süreç hakkında Mimarlık
Fakültesi Dekanlığı öğrencilerimizi merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmeye hazırdır.

Sevgili öğrenciler,
Üniversitemizin yönetim birimleri, pandemi sürecinde gerek öğrenci anketleri düzenleyerek (Uzaktan
Eğitim Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Son Sınıf Öğrenci Memnuniyet Anketi, Ders Değerlendirme
Anketi) gerek her türlü talebi değerlendirmek üzere kurulmuş Talep Yönetim Sistemi aracılığıyla
sizlerden geri bildirim almak için çalıştı, çalışmaktadır. Talep Yönetim Sistemi
1.5 yıldır okulunuzdan uzak olmanın yarattığı moral bozukluğunun ve akademik olarak iyi yetişememe
endişenizin hepimiz farkındayız. Bunun için 2020-2021 eğitim öğretim yılında, COVID-19 salgın koşulları
nedeniyle verimli yapılamayan derslerin, ilgili akademik birimlerin görüşleri doğrultusunda yaz
öğretiminde açılması ve 13 Eylül 2021 itibariyle de iki haftalık yoğunlaştırılmış formasyon tamamlama
niteliğinde telafi dersleri yapılabilmesi için ilgili akademik birimlerle gerekli yazışmaları yaptık.
Bölümlerin talebi halinde, okul açılmadan önce iki haftalık bir program dahilinde sizlerle formasyon
takviye sınıflarında buluşabileceğiz. Bu sırada hepinizin özlediği yerleşkelerimizi ve kütüphanelerimizi
daha iyi hale getirmek için de ayrıca çalışmaktayız.
2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takviminde 07-08-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı
gösterilen Mezuniyet Törenimizi ise, ulaşım ve yerleşme sorunlarınızı dikkate alarak yeni bir Senato
kararıyla (15.06.2021 tarihli 11/1 sayılı karar) 04-08 Ekim 2021 tarihlerine erteledik. Sadece bu yılın
mezunlarına değil, 2020 mezunlarımıza da rıhtımda güzel bir mezuniyet töreni yapmak için çalışıyoruz.
Pandeminin başında söz verdiğimiz gibi, 2020 ve 2021 mezunlarımızdan isteyen herkes rıhtımdaki
kepini fırlatacak, fotoğraflarını çektirecek!
Emin olun ki o günleri bizler de sizler kadar heyecanla bekliyoruz, çünkü biz de sizler kadar ekranda
ders anlatmaktan sıkıldık, boş sınıflara, ıssız koridorlara bakıp hüzünlenmekten yorulduk.
Bir an önce kavuşabilmek ümidiyle hepinize içten sevgilerimi iletiyorum.
Prof. Dr. Handan İNCİ
Rektör

