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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2020-2021 Öğretim Yılı Duyurusu (Dönem 1,2,3) 

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

 

YÖK’ün yeni normal sürecine ilişkin yapmış olduğu açıklamada; “Salgının bölgesel ve yerel 

seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve alt yapı imkânları göz önünde bulundurularak 

üniversitelerimiz ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini 

desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlamalıdırlar. Ayrıca, salgın süreçlerinden 

bağımsız olarak örgün eğitimde yüz yüze programdaki derslerin %40’a kadarının uzaktan 

öğretimle verilmesine dair de karar alınmıştır.” ifadeleri yer almaktadır. 

 

Ancak, gelinen noktada YÖK ün, Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda " 2020-2021 öğretim 

yılı güz döneminde uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların 

ertelenmesi”  ifadesine istinaden fakültemiz eğitim yönetimi olarak, bu süreçte kendi 

deneyimlerimiz, Üniversite Senatomuzun kararları ve sizlerden gelen geri bildirimler ve talepler 

doğrultusunda ilgili kurullarımızla sürekli yaptığımız çevrimiçi toplantılar ve aktif mesaj 

gruplarındaki yoğun tartışmalarımız sonucunda Ekim ayında başlayacak olan 2020-2021 

öğretim yılına ilişkin aşağıdaki kararları almış bulunuyoruz. 

 

- İlk üç dönem, mevcut eğitim programı şablonu korunarak teorik ve pratik derslerin entegre 

(bütünleşik) olarak sürdürüleceği şekilde planlanmaktadır. 

- Ders kurulları ve diğer kodlu derslerin (ICP, laboratuvar ve uygulamalı eğitimler, PDÖ 

oturumları ve serbest seçmeli dersler, Anatomik çizim), teorik bölümleri çevrimiçi ve senkron 

(ders programı ile eş zamanlı) olarak yapılacaktır.  

- Derslerin video kayıtları alınacak olup öğrencilerin teorik dersleri kaçırmaları durumunda 

asenkron olarak bu dersleri video kayıtlarından izlemelerine fırsat tanınacaktır.  

- Teorik derslerin sınavlarının bahar yarıyılında üniversitemizin almış olduğu tedbirler 

çerçevesinde fiziki alt yapı, akademik alt yapı ve diğer olanaklar dikkate alınarak yüz yüze 

yapılması gündemimizde olup güz döneminde teorik sınavlar da çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

Sınav kuralları detaylı olarak bilahare tarafınıza bildirilecektir. 

- Uygulamalı eğitimler de, olanak verdiği ölçüde çevrimiçi ve senkron (ders programı ile eş 

zamanlı) olarak gerçekleştirilecek olup ertelenen uygulamaların ise bahar döneminde gruplara 

bölünmeniz suretiyle yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimlerin 

sınavları da benzer kararlara tabidir. 

Sonuç olarak Dönem 1, 2, ve 3 için 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde tüm dersler uzaktan 

ve senkron /asenkron olarak sürdürülecek olup bahar döneminde uygulamaların ağırlıklı olduğu 

yüz yüze eğitim planlanmaktadır. 

Bahar döneminde salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla mücbir sebeplerin gelişmesi 

durumunda, planlanan yüz yüze eğitim yerine çevrimiçi uygulamalara geçilebileceği de göz 

önünde bulundurulacaktır.  

Dönem programlarınız en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır.  

Yeni öğretim yılının hepimize hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz.   

 

Prof. Dr. Sina Ercan 

Dekan 


