
EK-1 

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE FAKÜLTEMİZİN ÇEVRİMİÇİ UYGULANACAK 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK KARARLARI 

 İlk üç sınıfta çevrim içi eğitim verilen Evre 2 Blok 2, Evre 3 Blok 1, Evre 4 Blok 4 

bloklarında yer alan Blok Ara Sınavlarının (BAS) ve uygulama sınavlarının yapılmamasına,  

 Blok Ara Sınavları tamamlanan ancak uygulama sınavları ve Blok Yazılı Sınavı yapılamayan 

1. Sınıf Evre 2 Blok 1 ve 3. Sınıf Evre 4 Blok 3’ün;  

o Uygulama sınavlarının yapılmamasına,  

o Blok Başarı Düzeylerinin hesaplanması ise ödevden alacakları notun %60’ı, Blok Ara 

Sınav ortalamalarının %40’ı alınarak oluşturulmasına,  

 İlk üç sınıfta 16 Mart 2020 öncesi tamamlanan bloklarda yer alan uygulamalardan 

bütünlemeye kalan öğrencilerin uygulama bütünlemelerinin yapılmamasına, blok başarı 

düzeylerinin (BBD) blok yazılı sınavından (BYS) aldıkları not, Blok Ara Sınavın (BAS) 

ortalamaları ve başarılı oldukları (60 üstü not alınan) uygulama notlarının hesaplamaya dahil 

edilerek oluşturulmasına,  

 4. ve 5. Sınıflarda;  

o 16 Mart 2020 öncesi tamamlanan ilk iki rotasyonda klinik rotasyon sınavlarından 

bütünlemeye kalan öğrencilerin yüz yüze sözlü sınavlarının yapılmamasına, staj blok 

sonu başarı düzeylerinin (SBBD) staj bloğu yazılı sınavından (SBYS) aldıkları not ve 

başarılı oldukları (60 üstü not alınan) klinik rotasyon notlarının hesaplamaya dahil 

edilerek oluşturulmasına,  

o SBYS sınavından bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme sınavlarının bu dönemde 

(4. sınıflar 17 Haziran - 21 Haziran 2020, 5. Sınıflar 15 Haziran - 19 Haziran 2020) 

verilecek olan ödevler ile yapılmasına ve Staj Blok Başarı Düzeylerinin SBYS’den 

aldıkları not ve başarılı oldukları (60 üstü not alınan) klinik rotasyon notlarının dahil 

edilerek oluşturulmasına, 

 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan üçüncü Gelişim Sınavının 

yapılmamasına ve tüm öğrencilerin bu sınavdan başarılı sayılmasına,  

 İntörn eğitiminde uygulanacak olan çevrim içi eğitim ve değerlendirme yöntemlerinin 

anabilim dalları tarafından karar verilerek uygulanmasına, 

 COVID-19 pandemisinin başlamasından sonra eğitime ara verilmesi nedeniyle yarım kalan 

Özel Çalışma Modülü 3 (ÖÇM 3) ve yapılamayan Özel Çalışma Modülü Ortak 2  (ÖÇM 

Ortak 2) derslerinin yapılmış kabul edilmesine ve öğrencilerin başarılı sayılmasına, 

 Fakültemizin 2. sınıf öğrencilerine uygulanmakta olan Mesleksel Yabancı Dil dersi için, 

pandemi dönemi öncesinde “okm.med.ege.edu.tr” üzerinden verilen ödevlerin yapılmasının ve 

videoların izlenmesinin 05 Haziran 2020’ye kadar tamamlamalarının uygunluğuna, 

 Yukarıda belirlenen durumlara uymayan koşullarda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

öğrenci bazında değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 



EK-2 

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNE YÖNELİK FAKÜLTEMİZİN ÇEVRİMİÇİ ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI USUL VE ESASLARI 

Yüz yüze eğitime ara verilip çevrim içi eğitim ile gerçekleştirilen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar 

dönemine ait ölçme-değerlendirme uygulamalarının tüm sınıflar için ödev aracılığıyla 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 Kapsam: Verilecek ödev, entegre oturumlarda anlatılan konular ağırlıklı olmak üzere, eğitim 

programı kapsamında ÖKM’ye yüklenmiş ders içeriklerini kapsayacaktır. 

 Soru tipi: 

o İlk üç sınıf blokları için verilecek ödevde Blok Ara Sınavlarında kullanılan soru 

tiplerinden (kısa yanıtlı metin tipi, eşleştirmeli, şema temelli sorular) oluşan 10-20 

soru yer alacaktır.  

o Staj blokları için verilecek ödevde soru kökünde olguların yer aldığı ve olguya 

yönelik çoktan seçmeli 10-20 soru kullanılacak; öğrencilerin doğru seçeneği 

belirtmeleri ve bu seçeneğin doğruluğuna ilişkin gerekçelerini açıklamaları 

istenecektir.  

 Soru dağılımı: Tüm bloklara ait ödevlerde yer alacak soru sayıları, anabilim dallarının 

bloktaki ders ağırlığına göre BYK/SBYK’ları tarafından belirlenecektir.  

 Ödevin oluşturulması: 

o Öğretim üyeleri tarafından ödevde yer almak üzere hazırlanan sorular ve beklenen 

yanıtlar (yanıt anahtarı) belirlenen süre içerisinde BYK/SBYK’larına iletilecektir.  

o Ödevde yer alacak sorular ödev takviminden en geç iki gün önce BYK/SBYK 

tarafından seçilerek word dosyası olarak ÖKM’ye yüklenmek üzere Öğrenci İşleri 

Bürosuna iletilecektir. 

 Ödevin uygulanması: ÖKM üzerinden öğrencilerin erişimine açılan ödev, belirlenen süre 

içinde öğrenciler tarafından tamamlanıp sisteme yüklenecektir. 

 Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeni 

çözümler üretilebilecektir.  

 Ödevin değerlendirme ve notlandırılması:  

o Öğrenciler tarafından tamamlanmış ödevlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesi 

Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. 

o Ödevler ilgili olduğu anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip 

notlandırılacaktır. 

o Ödevlerin değerlendirilmesine ilişkin süreç Öğrenci İşleri Bürosu tarafından 

yürütülecektir. 

o Ödev ve değerlendirmesine yönelik itirazlar, sonuçlar açıklandıktan sonraki 24 saat 

içinde yapılacaktır. İlgili BYK/SBYK’ları tarafından en az üç öğretim üyesi 

belirlenerek 24 saat içinde değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

o Bu dönemde bütünlemeye kalan öğrenciler ilan edilen ödev ve değerlendirme 

takvimine göre ödev usulü ile değerlendirilecektir. 


