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YKS tar�h� değ�şt�,
ün�vers�telerde "yüz yüze"
bahar dönem� b�tt�
Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç, "Bu sene bahar dönem� eğ�t�m öğret�m sürec�n�
sadece uzaktan eğ�t�m, açık öğret�m ve d�j�tal
öğret�mle sürdürmeye karar verd�k" ded�.
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WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="YKS tar�h� değ�şt�, ün�vers�telerde "yüz yüze" bah
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Saraç, YÖK'te düzenled�ğ� basın toplantısında, 12
Mart'ta devlet�n kararıyla ün�vers�teler�n de d�ğer
okullar g�b� eğ�t�m öğret�me ara verd�ğ�n�
anımsattı. Eğ�t�m öğret�m�n kes�nt�ye
uğramaması ve uygulamada b�rl�k düşünces�yle
23 Mart �t�barıyla ver�len aranın sonlandırıldığını
ve b�r hafta sonra d�j�tal ortamda, uzaktan ve
açıktan öğret�mle başlatıldığını hatırlatan Saraç,
koronav�rüs salgınının Ç�n'de c�dd� boyutlara
ulaşmasından �t�baren dünyada yükseköğret�m
alanında �y� olan ülkeler�n açıklamalarını ve
uygulamaya sokmaya çalıştıkları öner�ler�
mercek altına aldıklarını, �y� örnekler� aradıklarını
söyled�.

YÖK DERSLERİ PLATFORMU ÜNİVERSİTELER
AÇILDI

Salgınla ülkeler�n öncel�kler�n�n değ�şt�ğ�n�
anlatan Saraç, "YÖK olarak bu zor sürec�n
geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğ�n�
b�l�yoruz. Bundan dolayı bu mücadeley� farklı b�r
kulvarda sürdürmem�z gerekt�ğ�n� düşünerek
b�r yıl önce başlattığımız uzaktan öğret�m ve
d�j�tal öğrenme �mkanlarını devreye soktuk.
Bugün dah�l her gün b�nlerce materyal
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öğrenc�ler�m�ze d�j�tal ortamda sunulmakta, her
gün yen� sanal sını�ar devreye sokulmaktadır.
D�ğer taraftan açık öğret�m fakülteler�ndek�
eğ�t�m öğret�m de devam etmekted�r. İlaveten
üç ün�vers�tem�z�n katkılarıyla, açık öğret�mdek�
programların ders materyaller�n� d�j�tal ortamda

'YÖK Dersler� Platformu' adı altında bütün
ün�vers�teler�m�ze açtık. Bu platform d�ğer
ün�vers�teler�m�z�n de katkılarıyla sürekl�
gel�şmekte ve zeng�nleşmekted�r. Bu platform
b�lg�n�n ve b�l�msel b�r�k�m�n paylaşımına öneml�
katkı sunmaktadır"

"BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM OLACAK"

Bütün devletler�n şu veya bu oranda ama
mutlaka zararla ve hasarla çıkacağı bu süreç
sonlandığında en büyük görev�n y�ne b�l�m ve
akadem�ye düşeceğ�n� anlatan Saraç, şunları
kaydett�:

"Onun �ç�n devlet�m�z�n b�l�m çarkı h�çb�r zaman
durmamalıdır. Yavaşlayab�l�r, b�r başka surete
evr�leb�l�r, pek çok yararlı husustan b�r sürel�ğ�ne
vazgeç�leb�l�r ama bu çark tamamen
durmamalı. Türk yükseköğret�m� pek çok ülkede
olmayan b�r tecrübeye sah�pt�r. Bu tecrübe
bugünler �ç�nd�r ve bu tecrübeden azam� oranda
�st�fade etmektey�z. Bugün YÖK Genel
Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu
sene bahar dönem� eğ�t�m öğret�m sürec�n�
sadece uzaktan eğ�t�m, açık öğret�m ve d�j�tal
öğret�mle sürdürmeye karar verd�k. 

Yan� bahar dönem�nde yüz yüze eğ�t�m
yapılmayacak. Ün�vers�teler�m�z yukarıda
z�krett�ğ�m�z uzaktan eğ�t�m, açık öğret�m ve
d�j�tal öğret�m �mkanları altında
sunamayacakları programları, dersler� ve
uygulamalı dersler�, yaz aylarında bel�rled�kler�
takv�m �ç�nde tamamlayacaklar. D�ğer b�r
�fadeyle, bu program ve dersler �ç�n bahar
dönem� takv�m�n� yaz aylarına taşımış oluyoruz."

"YAZ OKULUNA GÖRE BELİRLEYECEĞİZ"

Türk yükseköğret�m�n�n yaz okulu tecrübes�n�n,
ün�vers�teler �ç�n son derece değerl� b�r �mkan
sunduğuna d�kkat� çeken Saraç, yaz okulunun
b�t�ş tar�hler� göz önünde tutularak gelecek yıl
eğ�t�m öğret�m takv�m�n� de bel�rleyecekler�n�
d�le get�rd�.

YKS, 25-26 TEMMUZ'DA YAPILACAK

D�ğer b�r konunun da YKS olduğunu bel�rten
Saraç, "YKS'n�n, 25-26 Temmuz'da yapılmasını
karara bağladık. Bu kararı almamızdak� neden,
tedb�rl� olmak ve öğrenc�ler�m�z�n daha sal�m ve
d�ng�n b�r z�h�nle hazırlanarak bu �mt�hana
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g
g�rmes�d�r. ÖSYM �le bu takv�m� b�rl�kte
sürdürüyoruz. Öğrenc�ler�m�z ve a�leler�m�z rahat
olsun. Bu konudak� planlamalarımız tamamdır"
açıklamasında bulundu.

SINAV AYNI OLACAK

Saraç, YKS'n�n soru �çer�kler�ne �l�şk�n olarak �se,
"Sınava g�recek öğrenc�ler�m�z şu açıdan rahat
olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede b�r sınav
olacaktır. Fırsat eş�tl�ğ� ve sosyal adalet b�z�m
vazgeçmeyeceğ�m�z b�r esasımızdır" ded�. 
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