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2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ 

UZAKTAN EĞİTİM, ÇEVİRİM İÇİ DERSLER VE ÇEVİRİM İÇİ SINAVLAR İLE 

İLGİLİ KURALLAR 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, tüm dönemler (dönem 6 hariç) ilan 

edilen akademik takvime uygun olarak 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.  

Dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 için; 

Güz döneminde dönem 1, dönem 2 ve dönem 3’deki tüm pratik ve teorik dersler 

uzaktan eğitimle, çevirim içi olarak yapılacaktır. Teorik derslerin tamamı programda ilan 

edilecek tarih ve saatlerde senkron olarak (aynı anda) gerçekleştirilecektir. Pratik dersler ise 

senkron ya da asenkron olarak verilebilecektir. Senkron yapılan derslerde yoklama 

alınacaktır. Her dersin sonunda derse katılım listeleri sistem üzerinden alınacak ve bu listeler 

yoklama yerine geçecektir. Asenkron yüklenen pratik derslere ait video kayıtlarında, öğrenci 

videoyu sınav tarihinden önce izlediği takdirde derse katılmış sayılacak, aksi halde o dersten 

devamsız kabul edilecektir. Senkron yapılacak dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 dersleri için 

tekrar izlenen ders kayıtları, yoklamada kabul edilmeyecektir.  

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 için 

kurul sonu sınavları, çevirim içi ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak, uzaktan 

yapılacaktır. Pratik dersler için ayrı bir pratik sınav yapılmayacak olup, pratik ders konularına 

yazılı sınav içerisinde yer verilecektir. 

Uzaktan çevirim içi olarak yapılacak çoktan seçmeli sınavlarda aşağıda belirtilen 

kurallar uygulanacaktır: 

Sınavlarda kamera ve ses kaydı yapılacaktır. Tüm öğrenciler ilan edilen sınav 

saatinden en az 30 dakika önce UZEM sistemine giriş yapacak ve sınav kamera oturumunu 

açacaktır. Tüm öğrencilerin kamera ve mikrofonunun açık olduğuna dair yoklama alınacaktır. 

Kamera ve/veya mikrofonunu açmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav 

anında veya sınavın herhangi bir noktasında kamera ve/veya mikrofonunu kapatan 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavların sonunda, sınav süresi içerisindeki 

kamera kaydı izlenecek ve öğrencinin sorulara verdiği cevaplar bilgi işlem yöntemleri ile 

değerlendirilecektir. Sınavın gizliliği ve bütünlüğüne aykırı davranışları bulunan öğrencilerin 

sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Sınav sonuçları 

kamera kayıtları izlendikten sonra, sınav gününden itibaren iki hafta içerisinde açıklanacaktır. 

Online sınavlara katılabilmek için öğrencilerin bilgisayarlarına Java programını 

kurmaları gerekmektedir. Kullanılan bilgisayarın işletim sistemi versiyonuna göre, işletim 

sistemi 32 bit ise 32 bit java programını, işletim sistemi 64 bit ise 64 bit java programını 

bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. Programları bilgisayarına kurmayan öğrenciler 

sınava giremeyecektir. Online yapılacak sınavlarda, sınav ekranı açıldığında bilgisayar 

ekranına tam ekran olarak gelecektir. Sınav sayfasının simge durumuna küçültülmesi 

(mimimize edilmesi), ekranın küçültülmesi veya sınav ekranının açık olduğu anda başka bir 

dosya açılması, farklı bir program çalıştırılması kesinlikle yapılmamalıdır. Böyle bir durumda 

sistem öğrenciyi sınavdan dışarı atabilir. 

Sınavlar 100 soru üzerinden yapılacak ve baraj uygulaması olmayacaktır.  



Sınav süresi toplam 100 dakika olacak ve geçilen soruya geri dönüş olmayacaktır. 

Herhangi bir nedenle sınavdan çıkan öğrenci, süresi içerisinde sınava 2 kez daha tekrar 

girebilecek ve süresi kaldığı kadar devam edebilecektir. 2 kez sınavdan çıkan öğrenci, 

tekrar sınava giremeyecektir. 

Çevirim içi sınavlarda, internet kesintisi, elektrik kesintisi gibi teknik nedenlerle 

sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgeledikleri ve ilgili koordinatörlüğe 7 gün 

içinde başvurdukları takdirde, sorun koordinatörlükçe değerlendirilecek ve uygun görülmesi 

halinde mazeret sınavı açılabilecektir.  

Çevirim içi dersler ve sınavların başarıyla tamamlanabilmesi için 

öğrencilerimizin kamerası, mikrofonu, hoparlörü aktif çalışan, iyi bir bilgisayar ve 

internet alt yapısına sahip olması önem arz etmektedir. 

Dönem 4 ve dönem 5 için; 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, dönem 4 ve dönem 5 öğrencilerine, 

tüm teorik ve uygun görülen pratik dersler stajların başında yoğunlaştırılmış olarak uzaktan 

eğitimle çevirim içi ve senkron olarak anlatılacaktır. Senkron yapılan derslerde yoklama 

alınacaktır. Her dersin sonunda derse katılım listeleri sistem üzerinden alınacak ve bu listeler 

yoklama yerine geçecektir. Asenkron yüklenen pratik derslere ait video kayıtlarında ise, 

öğrenci videoyu sınav tarihinden önce izlediği takdirde derse katılmış sayılacak, aksi halde o 

dersten devamsız kabul edilecektir. 

01 Ekim 2020 tarihinde iş sağlığı güvenliği ve enfeksiyon kontrol önlemlerine 

yönelik uzaktan çevirim içi eğitim verilecektir ve bu eğitimlere katılım zorunludur. 

Hastanede yapılması gereken klinik uygulamalar ve uygulamalı dersler, uygulama alanının 

imkanları doğrultusunda, ilgili Ana Bilim Dalları tarafından planlanan küçük gruplar 

oluşturularak (1-4 kişi) yapılacaktır. Ana Bilim Dalı Başkanları, öğrencilerin güvenliği ile 

ilgili gerekli tedbirleri, hastane eğitim sorumlusu, başhekimlik ve dekanlık ile irtibatlı olarak 

sağlamakla yükümlüdürler. Korunma önlemlerine (maske, siperlik kullanımı, mesafe kuralı 

vb.) riayet etmeyen öğrencilerin, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, hem kendi hem de 

diğer kişilerin sağlığını riske atma ihtimali bulunduğundan, uygulamalara devam etmesine 

izin verilmeyecektir ve öğrenci devamsız sayılacaktır. Dönem 4 ve dönem 5 öğrencilerimiz 

için hem teorik ve hem de pratik uygulamalarda devam zorunluluğu olacaktır.  

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde dönem 4 ve dönem 5 staj sonu sınavları 

teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacaktır. 

Hastanede pratik uygulamalı derslerin yapıldığı stajlarda, staj karne notu ölçme-

değerlendirme yöntemi olarak yönetmelikte belirtildiği oranda kullanılacaktır.  

Dönem 6 için; 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde dönem 6 öğrencilerimizin eğitimi 01 

Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup, hastanede pratik ve teorik eğitimlerini yüz yüze 

almaktadırlar. Teorik dersler mümkünse uzaktan çevirim içi olarak verilecek olup, küçük 

öğrenci gruplarıyla uygun ortam ve güvenlik tedbirleri alınarak yüz yüze de verilebilecektir. 

Klinik uygulamalı eğitimler, uygulama alanının imkanları doğrultusunda ilgili Ana Bilim 

Dalları tarafından planlanacak ve küçük gruplar oluşturularak gerçekleştirilecektir. Ana Bilim 

Dalı Başkanları, internlerin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri, hastane eğitim sorumlusu, 

başhekimlik ve dekanlık ile irtibatlı olarak sağlamakla yükümlüdürler. Korunma önlemlerine 

(maske, siperlik kullanımı, mesafe kuralı vb.) riayet etmeyen internlerin, bu durumlarının 



tespit edilmesi halinde, hem kendi hem de diğer kişilerin sağlığını riske atma ihtimali 

bulunduğundan, uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecek ve devamsız kabul 

edileceklerdir. Dönem 6 öğrencilerimiz için hem teorik ve hem de pratik uygulamalarda 

devam zorunluluğu vardır.  

Tüm öğrencilerimiz uzaktan çevirim içi eğitim ve uzaktan çevirim içi sınavlar 

için gerekli bilgisayar, internet ve teknik gereksinimlerini temin etmekle 

yükümlüdürler. 

Değerli öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim 

yılı diliyorum.  

Sevgilerimle… 

 

Prof. Dr. Canan ÇELİK İÇEN 

                                                                                                     Dekan 

 


