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Sınavlarının Yüz Yüze Olması
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE-KEPE
Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi'nde yer
alan Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamaları bölümünde "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında
sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacaktır. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre
mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili
kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da
yararlanılabilecektir." hususu yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı'nın, 2021 eğitim planlamalarında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma
Rehberinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre
güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin koronavirus komisyonlarınca takip edilerek tedbirlerin
uygulamaya geçirilmesi hususundaki yazısı da üniversite rektörlüklerine duyurulmuştur.
Ancak bazı yükseköğretim kurumlarımızda örgün eğitim öğretim programlarında 2021-2022 eğitim
öğretim yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapıldığı hususunda Kurulumuza ulaşan
başvurular görüşülmüş ve 31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;
Küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı
itibariyle yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı,
uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme
sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze
yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde söz konusu sınavların çevrimiçi yapılması yoluna
gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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