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EĞİTİM USUL VE ESASLARI 
 

DERSLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

(Öğrenci) 
 



karmakak 
Genel Esaslar 

(1) 

➢ Dersler 
○ Karma,    
○ Tamamen uzaktan eğitim 
○ Tamamen yüz yüze 

 

➢ Karma dersler; ders süresinin 2/3’ ünün 
yüz yüze; 1/3’ünün uzaktan eğitim yoluyla 
yürütüldüğü dersleri ifade eder. 

olacak 
şekilde 
yürütülür. 



karmakak 
Genel Esaslar 

(2) 

➢ Tamamen uzaktan eğitim dersleri; Ortak 
Dersler Koordinatörlüğü altında yer alan 
5i derslerini ifade eder. 

 

➢ Tamamen yüz yüze dersler; klinik 
uygulamalar, intörnlük vb. tamamen 
uygulamalı olan derslerden birim kurul 
kararları doğrultusunda yüz yüze yapılma 
kararı olan dersleri ifade eder.  



karmakak 
Genel Esaslar 

(3) 

➢ Uzaktan eğitim süreci 
○ aduzem.adu.edu.tr adresinden, 
○ ADÜ e-posta hesapları ile giriş 

yapılarak gerçekleştirilir. 
 

➢ Ders programları 
○ dönem başında 
○ Fakültenin resmi web sayfasında  
○ ilgili dönem rehberi başlığı altında 

paylaşılır. 



Genel Esaslar 
(4) 

Ders Videolarına 
Erişim 

➢ Karma eğitimin uzaktan (asenkron-
eşzamansız) ve tamamen uzaktan 
eğitim (senkron-eşzamanlı) dersleri 
portalda gerçekleştirilir. 

 

➢ Öğrencilerin ADÜZEM portalında 
kayıtlı ders videolarını izleyebilmeleri 
için 
○ öğretim üyelerinin gerekli izinleri 

vermeleri,  
○ videoları öğrenci erişimine 

açmaları gerekir. 



Genel Esaslar 
(5) 

Pandemi Tedbirleri 

➢ Öğrencilerin HES kodlarını OBİS’e 
tanımlamaları zorunludur. 

 

➢ HES kodlarının süreleri eğitim-öğretim 
dönemi boyunca geçerli olmalıdır. 



Genel Esaslar 
(6) 

Öğretim Üyesinin 
Karantinada 

Olması 
Durumunda 

Derslerin 
Yürütülmesi 

➢ Öğretim üyesinin pandemi kaynaklı 
kendi kısıtlılığı sebebiyle yapılamayan 
dersler için yönetmelik ve yönerge 
usullerindeki prosedür uygulanır.  

 

➢ Öğretim üyesi bu gibi durumları resmi 
olarak Dekanlığa beyan ederek dersi 
uzaktan eğitim ile yapabilir. 



Genel Esaslar 
(7) 

Öğretim Üyesinin 
Karantinada 

Olması 
Durumunda 

Derslerin 
Yürütülmesi 

➢ Öğretim üyesi pandemide karantinaya 
alınmış ancak derslerini uzaktan 
yapabilecek durumdaysa dersini ders 
program ve saatinde senkron 
(eşzamanlı) olarak yapabilir.  

 

➢ Bu durumda derslerin yapılma zamanı 
konusunda öğrencilerle koordineli 
hareket edilir. 



Genel Esaslar 
(8) 

Öğrenci Ders 
Devam Durumları 

➢ Senkron (eşzamanlı) ve asenkron 
(eşzamansız) dersler için 
○ yüklenen ders videolarının izlenme 

durumu haftalık olarak raporlanır, 
○ devamsızlık durumları için 

göstergelerden biri olarak kabul 
edilir. 

 

➢ COVİD sebebiyle karantinada bulunan 
ya da temaslı karantinasına giren (bir 
veya daha fazla kez) öğrencilerin 
○ Durumu belgelemeleri ve ilgili hafta 

videolarını o hafta içerisinde izlemiş 
olmaları halinde ilgili haftalarda 
devamsızlık durumu gözetilmez. 



Genel Esaslar 
(9) 

Öğrenci Ders 
Devam Durumları 

➢ Tüm sınıfın karantinaya girmesi halinde 
dersler,  
○ programda belirtilen gün ve saatte, 
○ senkron (eşzamanlı) olarak 

gerçekleştirilir.  

 

➢ Öğrencilerin ilgili haftanın videosunu o 
hafta içerisinde izlemiş olmaları halinde 
o haftanın devamsızlık durumu 
gözetilmez. 



Genel Esaslar 
(10) 

Öğrenci Ders 
Devam Durumları 

➢ En çok 72 saat öncesinde yapılmış PCR 
testi negatif sonucunu göstermeyen 
öğrenci 
○ o dersin yüz yüze kısmına alınmaz,  
○ uzaktan eğitim kısmına devam 

eder.  

➢ Aşısı ve PCR test sonucu olmayan 
öğrenci, 
○ katılmadığı ders sayısının yönerge 

hükümlerine bağlı devamsızlık 
sınırını aşması halinde  

○ o dersten devamsız sayılır. 

➢ Bu tür bir durumdaki öğrencinin 
devamsızlık durumu öğrencinin dersi 
yüz yüze ve ADÜZEM Portal üzerinden 
takip etmesi durumu toplu olarak göz 
önünde tutularak yapılacak 
hesaplamayla elde edilir.  



Yüz Yüze 
Dersler (1) 

Pandemi Tedbirleri 

➢ Aşısını yaptırmamış öğretim üyesi 
○ en çok 72 saat öncesinden 

yaptıracağı PCR testinin negatif 
sonucunu 

○ birim yönetimine ibraz ederek 
derse katılır.  

➢ Aşısını yaptırmamış öğrenci 
○ en çok 72 saat öncesinden 

yaptıracağı PCR testinin negatif 
sonucunu 

○ dersine girdiği öğretim üyesine 
göstererek derse katılabilir. 



Yüz Yüze 
Dersler (2) 

Pandemi Tedbirleri 

➢ Derslerde maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyulur. 

 

➢ Öğretim üyeleri yürüttüğü her ders için 
ders öncesinde TIPPORT’tan alacakları 
yoklama çizelgesinde öğrencilerin risk 
durumlarını sorgulayabilir. 

 

➢ Durumu riskli olduğu halde yerleşkeye 
gelenler hakkında gerekli yasal işlem 
yapılır. 



Yüz Yüze 
Dersler (3) 

Pandemi Tedbirleri 

➢ Tedavi sürecinde bulunmayan, 
➢ tedaviyi reddeden, 
➢ negatif PCR testi sonucu sunmayan ancak 

derse katılma yoluyla  

Diğer öğrencilerin ve öğretim üyesinin eğitim 
ve öğretim hakkını sekteye uğratan öğrenci 
hakkında  

ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

➢ Yüz yüze derslerde devam devamsızlık 
öğrencinin  
○ derse katılım,  
○ varsa pandemi sınırlaması vb. 

durumlar 

göz önünde tutularak değerlendirilir. 



Yüz Yüze 
Dersler (4) 

Pandemi Tedbirleri 

➢ Programda belirtilen gün ve saatte 
dersin yapılması esastır. 

➢ Derse katılan öğrenci sayısı derslik 
kapasitesinin yarısından fazla ise ders 
süresi ve derse katılacak öğrenci 
mevcudu ikiye bölünür.  

➢ Örneğin; 50 Kişilik bir derslikte sınıfa 
gelen öğrenci sayısı 25 kişi veya daha az 
ise ders süresi tek oturumda 
tamamlanır. 26 ve daha fazlası ise gelen 
grup ikiye bölünerek  programdaki yüz 
yüze ders saatinin birinde bir grup 
diğerinde diğer grupla aynı ders yapılır. 

➢ Grubu bölme yöntemini öğretim üyesi 
belirler.  

➢ Grup bölünmesi o günün ders saati için 
yapılır farklı günler/haftalar vb. baz 
alınarak gruplar bölünmez. 

 



Karma 
Eğitim (1) 

Genel Özellikler 

➢ Karma eğitim yüz yüze ve uzaktan 
eğitim) yoluyla yürütülür. 

(Ortak dersler  ve tamamen uzaktan 
yapılacak dersler haricinde) 

 

➢ Derslerin yüz yüze olan kısmı  

o öğretim programında yer aldığı 
gün/günlerde,  

o derslerin ilk başlangıç  saatleri baz 
alınarak işlenir. 



Karma 
Eğitim (2) 

Genel Özellikler 

➢ Karma eğitimdeki Uzaktan eğitim 
dersleri 

○ TIPPORT’ta tanımlanır. 

○ ADÜZEM portal üzerinden 

○ senkron (eşzamanlı) ve/ya asenkron 
(eşzamansız) olarak 
gerçekleştirilebilir. 

 

➢ Ders senkron ise zamanı konusunda 
öğretim üyesi öğrenciler ile koordineli 
çalışır. 

 

➢ Videoların izlenme durumları haftalık 
olarak raporlanır. 



Karma 
Eğitim (3) 

Ders Sürelerinin 
Hesaplanması 

➢ Karma eğitim kapsamında ders 
süresinin 

● ⅓’ü uzaktan, 

● ⅔’ü yüz yüze  

Gerçekleştirilir. 

● ⅓’ü  uzaktan olan dersin, asgari 
ders süresinden az olmamak üzere 
(15dk), en az ⅓’ü kadar ders süresi 
uzaktan eğitim olacak şekilde 
dersler yapılır. 

 Öğrencinin devamsızlık durumu 
öğrencinin dersi yüz yüze ve 
ADÜZEM Portal üzerinden takip 
etmesi durumu toplu olarak göz 
önünde tutularak yapılacak 
hesaplamayla elde edilir. 



Karma 
Eğitim (4) 

Ders Sürelerinin 
Hesaplanması 

 
 

➢ 45 dk’lık bir ders süresinin  
➢ 2 /3 oran ile 30 dk’sı yüz yüze yapılır 
➢ 1 /3 oran ile 15 dk’sı uzaktan eğitime ayrılır. 

Ayrılan kısım için asgari 15 dk uzaktan eğitim 
dersi yapılır (Asgari ders süresi 15 dk 
olduğundan) 

➢ 90 dk’lık bir ders süresinin 
➢ 2 /3 oran ile 60 dk’sı yüz yüze yapılır 
➢ 1 /3 oran ile 30 dk’sı uzaktana ayrılır. Ayrılan 

kısım için yine asgari 15 dk online ders yapılır 
(Asgari ders süresi 15 dk olduğundan) 

➢ 135 dk’lık bir ders süresinin 
➢ 2 /3 oran ile 90 dk’sı yüz yüze yapılır 
➢ 1 /3 oran ile 45 dk’sı uzaktana ayrılır. Ayrılan 

kısım için yine asgari 15 dk online ders yapılır 

➢ 180 dk’lık bir ders süresinin 
➢ 2 /3 oran ile 120 dk’sı yüz yüze yapılır 
➢ 1 /3 oran ile 60 dk’sı uzaktana ayrılır. Ayrılan 

kısım için asgari 20 dk online ders yapılır 

➢ 225 dk’lık bir ders süresinin 
➢ 2 /3 oran ile 150 dk’sı yüz yüze yapılır 
➢ 1 /3 oran ile 75 dk’sı uzaktana ayrılır. Ayrılan 

kısım için asgari 25 dk online ders yapılır 



Derslerin 
Yürütülmesi 

Genel Özellikler 

➢ Tamamen uzaktan eğitim olan dersler 

kendi gün ve saatinde senkron 

(eşzamanlı) olarak gerçekleştirilir. 

➢ Ders 

○ programda yer alan ilk saatte 

başlatılır 

○ Asgari ders süresi 15 dakikadır  

○ saatleri ardışık yürütülür. 

➢ Senkron (eşzamanlı) bir dersin 

○ başka bir şubedeki anlatım videoları 

başka şubelerde kullanılamaz. 
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GÜZ DÖNEMİ 
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SINAVLAR 



Sınavlar 
(1) 

Genel Özellikler 

➢ Pandemi koşullarına göre; 

○ eğitim öğretim süreci sekteye 

uğramadığı,  

○ YÖK ve/veya Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Senatosu tarafından ayrı 

bir karar alınmadığı müddetçe 

sınavlar yüz yüze yapılır. 

➢ Sınavlar; 

○ hafta sonu da dâhil haftanın her 

günü 

○ saat 8:30-22:00 arasında 

yapılabilir. 



Sınavlar 
(2) 

Genel Özellikler 
(Dönem I, II, III) 

➢ Pandemi ve karantina sebebiyle, 
öğrencinin durumu geçerli kabul 
edilebilecek belgelerle belgelemesi ve bu 
belgelerin dönem koordinatörü ve 
başkoordinatör  tarafından kabul edilmesi 
kaydıyla, 

○ giremediği sınav (Dönem I, II, III) için 
bir (1) mazeret sınav hakkı verilebilir.  

○ Verilecek mazeret sınavı için 
öğrencinin karantina sürecinin bitimi 
göz önünde tutulur. 

○ Asıl sınav ve mazeret sınavına 
giremeyen öğrenci sınava girmemiş 
kabul edilir ve ayrıca bir sınav hakkı 
verilmez. 



Sınavlar 
(3) 

Genel Özellikler 
(Dönem IV, V) 

➢ Pandemi ve karantina sebebiyle, 
öğrencinin durumu geçerli kabul 
edilebilecek belgelerle belgelemesi ve bu 
belgelerin dönem koordinatörü ve 
başkoordinatör  tarafından kabul edilmesi 
kaydıyla, 

○ giremediği sınav (Dönem IV, V) için bir 
(1) mazeret sınav hakkı verilebilir.  

○ Verilecek mazeret sınavı bir sonraki blok 
sınavı olarak kullanılır. Öğrenci son 
blokta ise, bütünleme sınavı mazeret 
sınavı yerine geçer; başarısız olursa 
ayrıca bütünleme hakkını kullanır. 

○ Asıl sınav ve mazeret sınavına 
giremeyen öğrenci sınava girmemiş 
kabul edilir ve ayrıca bir sınav hakkı 
verilmez. 
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STAJLAR 
(İNTÖRNLÜK DÖNEMİ) 



Stajlar 
(İNTÖRNLÜK 

DÖNEMİ) 
 

Genel Özellikler 

➢ Stajların yüz yüze yapılması esastır. 

➢ Stajların yüz yüze yapılması esnasında; 

○ pandemi sebebiyle stajını 
tamamlayamayan, yarıda bırakan,  

■ durumlarını Dekanlığa 
belgelemeleri kaydıyla stajları, 
ilgili klinik staj sorumlusu kararına 
bırakılır. 


