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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı  

“Yüzyüze Eğitim” Uygulama Esasları-2 

 

1- Yüzyüze eğitim sadece “Ġġ YERĠ EĞĠTĠMĠ I” dersi için uygulanacaktır. Bu dersin dıĢındaki 

bütün derslerin uygulamaları “ONLĠNE” uzaktan eğitim faaliyetleri ile sürdürülecektir. 

 

2- “Ġġ YERĠ EĞĠTĠMĠ I” dersinin 05 Ekim–10 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ilk 6 haftası 

“ONLĠNE” uzaktan eğitim faaliyetleri ile sürdürülecektir. 

 

3- “Ġġ YERĠ EĞĠTĠMĠ I” dersinin “ONLĠNE” uzaktan eğitim faaliyetleri, ders uygulama planında 

belirtilen, haftalık konu dağılımına göre eĢzamanlı soru-cevap, vaka sunumu, uygulama 

alanlarında yapılan faaliyetlerin videolar aracılığı ile anlatımı Ģeklinde desteklenecektir. 

 

4- “ONLĠNE” uzaktan eğitim G Suite platformu üzerinden (Google Meet, Gmail, Drive, 

Classroom, Forms vb.) yapılacaktır. Her öğretim elemanının tek “GOOGLE MEET” link adresi 

olacak ve bu adresler okul internet sitesinden duyurulacaktır. Öğretim elemalarının bütün 

dersleri için tek adres kullanması öğrencinin derse hızlı bir Ģekilde giriĢi için zorunludur. 

 

5- “ONLĠNE” uzaktan eğitim alacak öğrenciler derslerini senkron olarak ders saatinde alacaklardır. 

Derslerin bulut sistemine yüklenerek Bursa Uludağ Üniversitesi Kurum Eğitim ve AraĢtırma 

Faaliyetleri YönetiĢim Sistemi (UKEY) üzerinden verilecek bir link ile asenkron olarak da 

izlenebilmesine olanak sağlanacaktır. 

 

6- 16 Kasım 2020–05 Ocak 2021 tarihleri arasındaki “YÜZYÜZE EĞĠTĠM”, uygulama alanlarının 

kapasitesinin izin verdiği güvenli sayılarda, dersin öğretim elemanlarınca belirlenen rotasyon 

tarihlerine ve planlarına uygun olarak gerçekleĢtirilecektir. 

 

7- 16 Kasım 2020–05 Ocak 2021 tarihleri arasındaki “Ġġ YERĠ EĞĠTĠMĠ I” dersinin rotasyon 

listeleri en geç 12 Ekim 2020 tarihinde “UKEY ders materyalleri” sekmesinden ilan edilecektir. 

 

8- “Ġġ YERĠ EĞĠTĠMĠ I” dersi uygulama birimlerinde asgari sayıda öğrenci ile yoğunlaĢtırılmıĢ 

eğitim tarzı ile icra edilecektir. Her SUAM birimine en fazla -1- öğrenci gönderilecek Ģekilde, 

rotasyon listeleri belirli sayılarda küçük gruplara bölünerek belli tarihlerde bütün öğrencilerin 

“YÜZYÜZE EĞĠTĠM” yapması sağlanacaktır. (Örneğin; TGT programı için her radyolojik 

cihaza en fazla 1 öğrenci, TDS programı için her poliklinik için en fazla 1 öğrenci, ANS 

programı için her ameliyat odasına en fazla 1 öğrenci Ģeklinde planlama yapılması 

gerekmektedir.) Öğrenciler için SUAM birimlerinin yetersiz kalması durumunda SHMYO 

Uygulama Laboratuvarları ve USĠM imkanlarına uygun olarak planlama yapılması 

gerekmektedir. 

 

9- 16 Kasım 2020–05 Ocak 2021 tarihleri arasında gelecek öğrencilerin COVID-19 risk durumları 

için “UKEY Ödev” sekmesinde “COVID-19 Risk Durumu” tanımlanarak, öğretim elemanlarının 

belirlediği tarihlerde, e-devlet üzerinden HES kodu alarak, bu kodu COVID-19 riski taĢıyıp 

taĢımadıklarına iliĢkin ekran görüntüsü ile birlikte bildiriminde bulunmaları zorunludur. 

 

10- Öğrencilerin COVID-19 hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından https://covid19.saglik.gov.tr/ 

adresinde yayınlanan bilgileri mutlaka okumaları gerekmektedir. 

 

11- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında COVID-19 pandemisinin seyrine bağlı olarak 

alınan kararlar koĢulların değiĢmesi durumunda tekrar değerlendirilebilecektir. 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize 

baĢarılar dileriz. 


