
2020-2021 Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Hakkında 

Öğrencilerimize Duyuru 

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde salgın hastalıkla mücadele kapsamında 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun aldığı karar ve önerilerine uygun olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi 

Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır: 

1. Teorik dersler (tam ve uygulamalı ve/veya laboratuvarlı teorik dersler) Teams uygulaması 

üzerinden senkron ve asenkron uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.   

2. Teorik derslerin parçası olarak veya tek başına yürütülen uygulamalarda ve/veya 

laboratuvarlarda fiziksel yakınlıktan ve temastan kaynaklanabilecek olası riskleri en alt düzeyde 

tutmak için daha az sayıda öğrencinin yer aldığı gruplar oluşturulacaktır. Uygulamalar 

esnasında bulaş riskini azaltmak için maske ve dezenfektan kullanımı ve uygulamalar öncesi 

vücut ısısının kontrolü gibi önleyici tedbirler alınacaktır. Öğrencilerinde katıldığı uygulamalar 

kayıt altına alınarak teorik derslerde olduğu gibi Teams uygulaması üzerinden senkron ve 

asenkron olarak yayımlanacaktır. 

3. Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastaneleri / ek hizmet binalarında ve eğitim araştırma 

laboratuvarlarında yürütülecek klinik uygulama, klinik çalışma, staj gibi derslerde ise, mevcut 

koşullarda kurum hastanelerinde takibi yapılan COVID-19 tanılı hasta olmamasına rağmen, 

olası değişiklikler de göz önünde bulundurularak öğrenciler daha küçük gruplara bölünecek ve 

kalış süreleri azaltılacaktır. Ayrıca yakın temas gerektiren uygulamalarda maske, dezenfektan 

kullanımına dikkat edilecektir. 

4. Fakültemizde Güz Yarıyılında her bir bölümde yürütülecek derslerde dersin kapsamı, öğrenci 

sayıları ve fiziksel koşullar gözetilerek belirlenmiş olan uygulama grupları eğitim-öğretim 

dönemi başlamadan önce duyurulacaktır. Gerekirse derslerin cumartesi günleri de yapılması 

değerlendirilecektir.   

5. Öğrencilerimiz Fakülte içinde uzaktan anlatılacak belirli derslere katılım sağlamak istemeleri 

halinde, önceden sorumlu öğretim elemanına bilgi vermek koşuluyla öğrenci sayısı 10’dan 

daha fazla olmayacak şekilde yüz yüze eğitime katılım sağlayabilirler. İlgili dersler programda * 

işareti ile belirtilmiştir.  

6. 03.10.2020 tarihinde saat 14.00’da KEYPS (https://keypssbf.bezmialem.edu.tr/system/login) 

sistemi üzerinden 1. sınıf öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ölçmeye yönelik, notlandırmaya 

tabii olmayan, seviye tespit sınavı yapılacaktır. 

 

Ad - Soyad İletişim No Mail 

Burçin ÖZTUNÇ YÜKSEL  0212 401 26 00 - 4667 boztunc@bezmailem.edu.tr 

Funda IRMAK DURMUŞ 0212 401 26 00 - 4545 fdurmus@bezmialem.edu.tr 

H. Oya GÖKTÜRK 0212 401 26 00 - 4587 hgokturk@bezmailem.edu.tr 

Tuğçe AYDIN  0212 401 26 00 -  4663 tugcaydin@bezmialem.edu.tr 

SBF Kurum Hattı  05306150972 sbfdekanlik@bezmialem.edu.tr  
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