Sevgili Öğrenciler,
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Dönemi Yarıyıl Sonu ve Bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.
Sınav öncesinde ve sırasında aşağıda belirtilen kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir:
1.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında eğitimde tüm
seviyelerde Eylül ayından itibaren yüz yüze öğretime geçilmesine, eğitim
kurumlarında çalışanlardan ve öğrencilerden aşı belgesi istenmesine, aşı
olmayanlardan haftada iki kez PCR testi talep edilmesine karar verildi. Bu karara
istinaden yüz yüze sınava gelen öğrencilerimizden üniversite kampüslerine
girişlerinde süresiz HES kodu ile aşı kartını ya da en çok 72 saat öncesine ait PCR
testi sonucunu gösterir belge istenecektir. Kampüse girişlerinde sorun yaşanmaması
için istenilen belgelerini önceden hazır etmeniz, her gün yanınızda bulundurmanız
gerekmektedir.

2.

Bölüm Koordinatörleri sınavlara girecek bütün öğrencilerin HES kodunu her gün
saat 08:00’ de sorgulatacaktır. HES kodu riskli olan öğrenciler ilgili sınava
giremeyecektir.

3.

Bina içine girişler sınav saatinden 15 dakika önce yapılarak, sınıflarda öğrencilerin
geçireceği süre minimumda tutulacaktır.

4.

Bina girişinde bulunan dezenfektan cihazı yardımıyla bina içine giren herkesin
ellerini dezenfekte etmesi sağlanacaktır.

5.

Bina içinde ve sınıflarda maske kullanımı zorunlu olacağından, maskesiz hiç kimse
bina içine veya sınıflara alınmayacaktır. Mümkünse çift maske ve siperlik/gözlüklü
siperlik kullanılması önerilmektedir.

6.

Sınıflarda mesafe kuralları uygulanacağından, öğrencilerin oturma planları buna
göre düzenlenerek seyreltilmiş sınıflarda sınavlar yapılacaktır.

7.

Sınavdan önce öğrencilerin hangi sınıfta ve sırada gireceği belirlenerek öğrencilere
duyurulacaktır. Sınav salonlarının kapısında sınava giren öğrencilerin listesi

asılacaktır. Öğrenciler, belirlenen salon ve sıra numarasında sınava girmek
zorundadır. Sınav sabahı kargaşa yaşanmaması için öğrencilerin sınava gireceği
salonu öğrenmesi tavsiye edilmektedir.
8.

Sınav sırasında silgi, kalem, kalem traş, hesap makinası vb. araç-gereç paylaşımı
yasaktır. Her öğrenci sınavda kullanacağı araç ve gereci yanında getirmek
zorundadır.

9.

Her sınav sonrasında ilgili sınıflar dezenfekte edilip havalandırılmak suretiyle
gerekli temiz hava sirkülasyonu ve dezenfeksiyon işlemi sağlanacaktır. Sınav
sırasında sınıflarda pencereler açık tutulacaktır. Öğrencilerin hava koşullarına
uygun kıyafet giymesi önerilmektedir.

10.

Her sınıfta yapılan sınav sayısı minimum sayıda tutularak, öğrencilerin karşılaşma
olasılığı da azaltılmış olacaktır. Aynı gün mümkünse aynı salonda tek sınav
yapılması, bu mümkün değilse iki sınav arasında en az 1 saat boşluk olmasına
dikkat edilecektir.

11.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle Covid 19 enfeksiyonuna yakalanma riski yüksek olan
öğrenciler sınavlardan önce en geç 06.01.2022 tarihine kadar Dekanlığa veya ilgili
bölüm başkanlığına başvurdukları takdirde tek olarak ayrı salonda sınava
girebilirler.

Sağlıklı ve başarılı bir sınav dönemi geçirmeniz dileğiyle, hepinize başarılar dileriz.

