GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERSLERİN UZAKTAN
ANLATIMI VE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ HAKKINDA
SIK SORULAN SORULAR
Buradaki bilgiler 15.04.2020 tarihinde sadece bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmıştır. Oluşacak
değişiklikler ve güncel bilgiler için fakültenin duyuru alanlarını takip ediniz.

Değerli öğrencilerimiz;
Online öğretim sürecinde derslerde üretilen ve paylaşılan tüm öğretim
materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veri” olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde sizlere sunulan tüm dijital
içeriklerin ve olanakların sadece öğrenme amaçlı kullanılması, başka cihazlar
kullanarak kayıt altına alınmaması ve herhangi bir ortamda paylaşılmaması
hukuki açıdan önem taşımaktadır.

A.Uzaktan Ders
Anlatımları ve Sistemle
İlgili Sorular

Bazı dersler çakışıyor. Aynı
anda iki derse giremiyorum.
Çakıştığı için izleyemediğim
bir dersi arşivden izlediğimde
devamsızlık mı sayılıyor?

Sistemi nasıl kullanacağımı
bilmiyorum. Nereden
öğrenebilirim?

Devamsızlık sayılmaz. Sorumlu olduğunuz
bir dersi canlı olarak veya arşivden en az
bir kez izlemeniz yeterlidir.

Aşağıda sunulmuş olan adreste konu ile
ilgili videolar mevcuttur
http://uzaktanegitim.gazi.edu.tr/posts/vie
w/title/ogrenci-yardim-videolari244019?siteUri=uzaktanegitim

Daha önceden almış
olduğumuz staj dersleri de
sistemde girilmesi gereken
dersler olarak görülüyor.
Onlara katılmamız gerekli mi?
Hayır. Aldığınız dersleri tekrar izlemenize
gerek yok.

Dersleri aldığımız sırayla mı
izlememiz gerekiyor yoksa
hepsini aynı anda mı takip
etmeliyiz?
İstediğiniz sırayla takip edebilirsiniz. Aynı
anda gerçekleşen derslerden birini canlı,
diğerini ders kayıtları arşivine ulaşarak
izleyebilirsiniz.

Çakışan derslerde hangisine
öncelik vermeliyim?
İstediğiniz derse öncelik verebilirsiniz.

Her dersi yalnızca bir kere mi
izleyebileceğiz?
Canlı dersler otomatik olarak
kaydedilmektedir. Diğer dersler de arşive
eklenecektir. Dersleri istediğiniz kadar
izleyebilirsiniz.

Derse yaptığımız katılımı
nereden denetleyebiliriz? Ben
dersleri canlı izleyebiliyorum
fakat sistem beni izlememiş
kabul ediyor. Bu bir sorun
oluşturur mu? Bu durumda
izleyeceğimiz yol ne olmalı?
Denetlemenize ihtiyaç yoktur. İzlediyseniz
sisteme kaydedildiğinden emin
olabilirsiniz.

Devamsızlık hakkım var mı?
Hali hazırda mevcut yönetmelik ve
yönergelere göre değerlendirme
yapılacaktır.

Canlı yapılmayan, sonradan
sisteme yüklenecek olan
dersleri izleme zorunluluğu
var mı?
Sorumlu olduğunuz bir dersi en az bir kez
izlemeniz önemlidir. Yüz yüze eğitime
geçildiğinde yoğunlaştırılmış dönemde
teorik dersler yerine ayrıntılı olarak
uygulamalar ve pratikler yapılacağından
bilgi eksiğinizin olması süreci takip etmede
zorluk oluşturabilir.

İşlenmiş derslerin bazıları şu
anda tekrar izlenemiyor.
Neden?
Dersi anlatan öğretim elemanının ders
sonrasında ayarlardan “Bittikten sonra ders
tekrarını yayınla” seçeneğini “Evet” olarak
işaretlemesi gerekmektedir. Öğretim
elemanlarına bu konuda bilgi verilecektir.
İşlenen ama buna rağmen izlenemeyen
dersler varsa dönem koordinatörünüze
bilgi veriniz.

Sistemde bir dersi izledikten
sonra, hesabımdan çıkış yapıp
tekrar girince ders izlenmemiş
olarak kaydediliyor. Bu durum
sorun yaratır mı?
Hayır, sorun yaratmaz. Dersi izlemiş
olmanız yeterlidir. Derse girdiğinizde
sistem sizi kayıt etmektedir.

Dersin slaytlarına nasıl
ulaşabilirim?
Öğretim üyesi onayı ile kendisinden
isteyebilirsiniz.

Derste işlenen/işlenecek
konulara dair
okuyabileceğimiz makale veya
yazılar paylaşılacak mı?
Sorumlu öğretim üyesi paylaşacaktır, eğer
paylaşım yapılmamış ise öğretim üyesi ile
iletişime geçerek isteyebilirsiniz

Canlı yapılmayan derslerimizin
kayıtları sisteme ne zaman
yüklenecek?

sistem üzerinden bildirim
gönderilmesi sağlanabilir mi?

İlerleyen günlerde bilgi verilecektir.

Uzaktan eğitim birimine bu isteğiniz
iletildi. Sizlerde ilgili birim ile iletişime
geçerek talebinizi iletebilirsiniz.

İşlenecek derslerin slaytları
bize önceden iletilerek ön
çalışma yapabilmemiz
sağlanabilir mi?

Haftada ne kadar süreyle ders
olacak? Her staj için haftada
bir ders şeklinde mi olacak?

Sistemsel olarak mümkün görünmüyor.
İzlerken not alabilirsiniz.

Öğrenci işleri sisteminde
görülen ders programı ile
sistemdeki uyuşmuyor. Dersler
programdaki saatten neden
daha erken başlıyor? Örneğin
sistemde Cuma 4’te görülen
ders Çarşamba 5’te işlenmişti.
İlk hafta sisteme alışılması, aynı anda iki
farklı sistemin (senkron ve asenkron kayıt
sistemi) yürütülmesi nedeniyle bazı
aksamalar yaşandı. Ancak ders
programlarının saatleri ilgili anabilim
dalları ve sorumlu öğretim üyeleri ile
paylaşılarak sorun giderilmeye çalışıldı.
Hala değişiklikler söz konusu ise iletmeniz
durumunda öğretim elemanlarına bu
konuda bilgi verilecektir.

Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde de üzerinize
tanımlı tüm dersler ve ders saatleri
görünmektedir. Perculus sisteminde her
staj bir ders olarak tanımlandığı için,
pandemi koşulları göz önünde alınarak
mümkün olduğu sürece, haftada bir saat
canlı ders yapılacaktır

Neden bütün dersler canlı
olmayacak?
Sistemsel olarak mümkün olmadığından
bütün dersler canlı yapılamıyor. Ayrıca
fakültemizde tüm öğretim elemanları aynı
zamanda pandemi planı dahilinde gerektiği
zaman hasta bakım hizmetinde de
görevlendirilmiş durumdadır.

Sistemde sorumlu olduğum
derslerden biri görünmüyor.
Ne yapmalıyım?
Dönem koordinatörünüze başvurmanız
gerekmektedir.

Dersin başladığı bize bir
şekilde bildirilecek mi? Ders
takvimini görüntüleyebilme
imkanımız olacak mı? Senkron
dersler yapılmadan önce

Cep telefonu ile sisteme erişim
sağlanabiliyor mu?
Cep telefonunuzun özelliği ile ilişkili
olarak, evet sağlanabilir.

Ses kalitesi kötü oluyor, çoğu
zaman anlaşılmıyor. Bunun
için ne yapabilirim?
İnternet bağlantınızı kontrol ediniz. Dersin
tekrarını arşivden izleyebilirsiniz.

Devamsızlıktan kaldığım
stajların teorik dersleri
sistemde gözüküyor. Bunlara
katılarak bütünlemeye
girebilir miyim?
Hayır, giremezsiniz.

Dersi anlatan hocaya izlerken
bizim görebileceğimiz pointer
tarzı bir imkân sağlanabilir mi?
En azından mouse
hareketlerini görsek yeterli
gibi. Örneğin grafiler
anlatılırken ilgili yeri öğrenci
olarak fark edemeyebiliyoruz.
Öğretim elemanlarına bu konuda bilgi
verilecektir.

Görüntü ile sesin hızı arasında
fark olabiliyor. Hocalarımız
slaytları hızlı değiştirdiği
takdirde ses ile slayt uyum
sağlamıyor. Bunu düzeltme
imkânınız var mı?

Profil resmimizi
değiştirebiliyor muyuz?
Uzaktan eğitim birimi ile görüşmeniz
gerekmektedir.

Bir stajı ismi yazan hoca tek
başına mı anlatacak?
Hayır. Ders programına göre stajda görevli
Öğretim üyeleri derslerini anlatacaklar.

Asenkron (canlı olmayan)
dersler de bu sisteme mi
yüklenecek? Asenkron derslere
nasıl ulaşacağız?
İlerleyen günlerde bilgi verilecektir.

Öğretim elemanlarına bu konuda bilgi
verilecektir.

3 bütünleme hakkını aştım.
Kaldığım stajları çevrimiçi
olarak çalışsam sınava giriş
hakkı verilir mi?
Hayır, yönetmelik ve yönergelerimize göre
verilemez. Pandemi dönemine ilişkin
uygulamada bir değişiklik yapılması
durumunda sizlere gerekli bilgilendirmeler
yapılacaktır.

Alttan aldığım derslerin
videoları görünmüyor.
Görebilmek için ne
yapmalıyım?
Bu durumda olan öğrenciler için Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bilgi verildi.
Sıkıntınız hala devam ediyor ise GUZEM ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime
geçebilirsiniz.

Hesabım şifremi birkaç defa
yanlış girdiğim için kilitlendi.
Ne yapmalıyım?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Bilgi
İşlem Daire Başkanlığına bildirebilirsiniz.

Bir alt sınıftaki bir dersi alttan
alanlar, o sınıfın bütün
derslerine erişebilecek mi?
Sadece kendisine tanımlanmış derse erişim
sağlayabilir.

Canlı yapılmayan dersler ile
ilgili soruları hocalara nasıl
iletebiliriz?
Öğretim üyesine eposta ile sorabilirsiniz.

Arşive eklenen dersler dönem
boyunca orada mı kalacak
yoksa sadece belirli bir süre
için mi arşivde kalacak?
Şu an için pandemi süresince sistemde
kalabileceği öngörülüyor.

İnternet erişimi olmayan veya
kısıtlı olan öğrencilere internet
imkânı sağlanacak mı?
Rektörlüğümüze ve Eğitim Öğretim Dış
İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne bilgi
verildi. Bu konu özelinde çalışmalar devam
ediyor.

İnternetim kotalı. Kotayı
aşmamam için, videoların
düşük kaliteli versiyonunu
izleme seçeneği olacak mı?
Asenkron dersler için böyle bir çalışma
yapılıyor.

İzlediğimiz dersin videosunu
indirebilir miyiz?
Hayır. Videoların herhangi bir cihazla kayıt
altına alınmaması, sosyal medya
platformlarında paylaşılmaması ve tedavüle
sokulmaması gerekir. Bunun aksine
davranılması Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) kapsamında öğretim
elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç
dışı kullanımı ve ihlali anlamına
gelmektedir.
Söz konusu ihlallerin çok ciddi
yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini,
sizinle paylaşılan bu dokümanlar ile video,
ses ve görüntü kayıtlarının öğretim
elemanlarımız için KVKK kapsamında
kişisel verileri olduğunu hatırlatmak isteriz.
KVKK hak ihlallerinin tespit edilmesi
durumunda üniversitemizin herhangi
hukuki/cezaî bir sorumluluğunun
olmadığını, bununla ilgili tüm
sorumluluğun KVKK ihlalini yapan
kişi/kişilerde bulunacağını, işbu
bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10 maddesi
kapsamında bilgilendirme niteliğinde
olduğunu önemle belirtiriz.

B. Gelecekle İlgili Sorular
(Eğitim ve Sınavlar)
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Sınavlarla ilgili (teorik-pratik-sözlü
ayrı ayrı) nasıl bir uygulama olacak?
Bütünlemelerle ilgili ne
planlanıyor?
Komitelerimizin tarihi, ne kadar
aralıklarla ve ne şekilde olacağı belli
mi?
Teorik, pratik, sözlü şeklinde
gerçekleşen staj sonu sınavlarının
işleyişinde bir değişiklik olacak
mı?(Örneğin sözlülerin
yapılmaması gibi)
Bir komiteden diğerine geçişi nasıl
yapacağız? Arada internet
üzerinden bir sınav mı yapacağız,
yoksa sınavlar yaza bırakılıp bir
sonraki komiteden konular internet
üzerinden işlenmeye devam mı
edecek?
Sınavlar yaza bırakılacak ise Final
sınavı ile komite arasında
çalışmamız için fazladan zaman
olacak mı?
Komiteler yerine öğrencileri
ödevlendirme gibi bir yöntem söz
konusu mu?
Komite final ve bütünleme peş peşe
mi olacak?
Üst üste çok fazla sınava girmek
zorunda kalacağız, 3 bütünleme
hakkımızın bu sene için yok
sayılması gibi bir durum söz konusu
mu?
Stajlardaki teorik sınavların internet
üzerinden yapılması gibi bir durum
söz konusu mu?
Dönem 5’te sadece birkaç
bütünlemesi olan kişilerin intörn
olma süreci nasıl işleyecek?
İntörnler olarak ne zaman mezun
olacağız?

●

Salgın çok uzarsa ne yapılacak? Yeni
akademik takvim oluşturulduğunda
sene kaybı yaşayacak mıyız?

gibi sorularınızdan ve bu soruların sizde
oluşturduğu endişeden haberdarız. Bundan
emin olabilirsiniz.
Salgın döneminde tıp fakültelerinde
sınavların nasıl gerçekleştirileceği sadece
Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük
bir sorun. Bu konu, dünyanın dört bir
yanındaki tıp fakültelerinde tartışılarak bir
çözüm yolu bulunmaya çalışılıyor. Salgının
hayatımıza etkisinin ne kadar süreceğine
dair kesin bir tahmin yapılamadığından, bu
sorularınıza cevap verebilmemiz şu an için
mümkün değil. Ama endişelerinizin
farkında olunduğundan ve şartların
elverdiği ölçüde en iyi seçenekleri
sunacağımızdan emin olmanızı isteriz.
Pandemi dönemine ilişkin olarak
yönergelerin uygulanmasında bir değişiklik
yapılması durumunda sizlere gerekli
bilgilendirmeler yapılacaktır.
Cevabını verebileceğimiz birkaç soruyu
aşağıda belirtiyoruz.

Yaza kadar tüm teorik dersler
bitip yazın sadece uygulamalı
dersler mi işlenecek?
Evet. Şu anki planlama bu şekilde olacağı
yönünde. Ancak pandeminin uzaması
durumunda konu ile ilgili
bilgilendirileceksiniz.

Stajyerlerin okul açıldıktan
sonra yapılacak pratikleri için
ne kadar süre ayrılacak?
Şu an tam bir süre verilemese de pratiklerin
hepsinin en uygun şekilde
gerçekleştirilebileceği bir süre
sağlanacaktır.

