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Yakup ATASAYAR (Konsey Başkanı) 

Devamsızlık işlemlerine ilişkin öğrencilerin geç bilgilendirilmesinden ötürü birçok öğrenci devamsızlıktan 

kaldı veya %5’lik katkıdan yararlanamadı. Bunun oluşturduğu olumsuzluğun aşılması için Bahar Yarıyılında 

daha erken açıklama yapılmasında yarar vardır.  

Devamsızlıklar en azından dört haftada bir düzenli girilsin ve öğrenciler durumlarını daha rahat takip 

edebilsin. 

Akademisyenler maillerini sık kontrol etmedikleri için öğrencilere geri dönüşler çok geç olmakta veya hiç 

olmamaktadır. Bu nedenle maillerin düzenli kontrol edilmesinde yarar vardır. 

T Blok tam olarak nezaman bitirilip kullanıma başlanacak. 

Hukuk Fakültesi öğrencileri sınav sorularına uygun süre verilmesi gerektiği yönünde taleplerini iletmişlerdir. 

 

Berk TANEROĞLU (Kulüpler Birliği Başkanı) 

Pandemi nedeniyle etkinliklerin birçoğu canlı yayın olarak zoom veya benzer programlar üzerinden 

yürütülmektedir. 

 

Yusuf FINDIK (Hazırlık Okulu) 

Devamla ilgili %10’luk katkılım payı alıyorduk. Tekrar değerlendirilebilirmi.  

 

Şerif GÖRAL 

Pandemi sürecinde öğrenci işleriyle telefon bağlantısı kurulamıyor ve maillerimize zamanında cevap 

alamıyoruz. Özellikle yatay geçiş işlemleriyle ilgili süresi içerisinde geri dönüş alınamadığında işlemler 

zaman aşımına uğrayabilmektedir.  

 

Enes KİTAPÇIOĞLU 

Sıkıntı yaşadıkları bir akademisyenle ilgili sorunları çözüldüğü için teşekkürlerini iletti. Arapça derslerinin 

takibinde sorun yaşamakta olduklarını, derse katılım iki kişi olabilmekte ama yoklama girilmeyince herkes 

aynı konumda değerlendirilebilmekte, ilahiyat kökenli hocalarının azlığı ve bazı hocalarında akademik 

ilerlemeleri açısından önlerini kestiğini bildirmiştir. 

 

Kader DEMİR 

Bahar dönemi yuva bırakma ile ilgili sorun yaşanıyor.  

 

 

 



Ayşenur BAŞAR (Psikoloji Kulübü) 

Adobe konusunda problem yaşadıklarına vurgu yaptı. Özellikle 17:00 sonrasında donma yaşadıklarını belirtti. 

İstatistik uygulamaları alamadıklarını ve eksiklerin giderilmesi için neler yapılabileceğini sordu. Psikoloji 

Günleri yoğun katılımla her yıl düzenlenen bir etkinlik ve zoom 500 kişi ile yetersiz kalabiliyor. Kapasite bu 

etkinlik için arttırılabilirmi? 

 

Çağla GÜNGÖR (Mühendislik Fakültesi) 

Mühendislik Matematiği gibi Mühendislik derslerinde bir saat süre yetmiyor ve hem WORD belgesi ve hemde 

Fotoğraf yüklemekte güçlük çekiyoruz. 

 

Özgür GÖKÇE (İİBF) 

Uygulamalı derslerde çok eksiklerinin olduğunu ve telafi edilip edilemeyeceğini sormuştur. 

 

Öğrencilerin dile getirdikleri konulara ilişkin: 

Sebahattin KUTLU, 

Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR, 

Prof. Dr. Ahmet İLVAN, 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN, 

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ 

Ve Sn Başkan Doç. Dr. Mustafa AYDIN 

 

Tarafından gerekli açıklamaların dışında not alınan konulara ilişkin gerekli takipler yapılarak bir sonraki 

toplantıda çözümlerin iletileceği bilgileri verilerek toplantı sonuçlandırılmıştır. 

  



Yusuf FINDIK’ın maili, 

Merhaba Hocam Ben Yusuf Fındık, 

 

Devamsızlık konusunda hocama yanlış anlaşıldım galiba. Devamlı bir kural olmasını istememiştim %5-%10 

şeklinde. Bahsetmek istediğim konu; biz pandemiden önce yüz yüze eğitim alırken bu derslerimizin yanında 

inkılap, edebiyat gibi online derslerimiz mevcuttu. Bu derslerde devam zorunluluğu yoktu ve buna bağlı olarak 

katılım puanı vardı. Şimdi tüm derslerimiz online eğitimle verildiği taktirde devam zorunluluğu mevcut. Her 

ne kadar offline izleyip devamsızlığımızı düşürebilsek bile yaşanan belli başlı sorunlar yüzünden sisteme 

işlenip işlenmediği bilgisini bilmediğimizden kaldığımız dersler oldu. Benim talebim; virüs olmadan önce yüz 

yüze eğitim varken yanında aldığımız online derslerde nasıl devam zorunluluğu yoksa, devam zorunluluğu 

yerine %10 katılım puanı gibi bir puanlama sistemi varsa, virüs döneminde de devamsızlık konusunda farklı 

sistemler oluşturulup sorun yaşamak yerine zaten öncesinde var olan sisteme devam etmemiz gerektiğiydi. 

Yani dersler online oldu devam zorunluluğu kalksın, devam konusu da puanlamaya tabii tutulsun. Böylece 

acaba offline izlediklerimiz sisteme işlendi mi, bir hata oldu mu, sisteme işlenmediyse baştan mı izlememiz 

gerekiyor gibi karışıklıklar ve sorunlar ortadan kalkar. Derse katılım olmuşsa öğrenci en fazla not 

ortalamasından yara alır. Ama bu şekilde herhangi bir aksaklıktan doğabilecek sorunlar öğrencinin bir 

dönemine mâl oluyor. Dersi devam zorunluluğuyla birlikte baştan vermesi gerekiyor. Diğer türlü dersi 

maksimum aa getireceğine bb getirir. Zaten derse katılmayan, dersi bilmeyen öğrenci yüksek not alamaz. 

Örnek olarak benim e-ticaret dersimin vizesi ve iki quizi de 100 olmasına rağmen, hocaya ayın 22 sinden önce 

kimlerin devamsızlığı olduğunu, izlediğimiz derslerin sisteme işlenip işlenmediğini sorduğumda cevap 

alamadığımdan ve ne de olsa dersi offline izledim bir sıkıntı çıkmaz rahatlığındayken ertesi gün 

devamsızlıktan kaldığımı öğrendim. Finalinden yüksek alırsam AA gelecek olan dersten kalmış bulundum. 

Hala bu sorunumu çözüp büte girmeye çalışıyorum. Çünkü aynı hocamız başka bir dersi de veriyor o derste 

sıkıntı yaşamıyorken bu derste bu sıkıntıyı yaşadım. Bu dönem online/offline izle devamsızlık 

yazılmasın/silinsin gibi belki kimimizin bilgisayarından, sisteminden kaynaklı uyuşmazlıklar yüzünden 

devamsızlık sistemine işlenmemesiyle bir döneme mal olacak sorun devam zorunluluğunun kaldırılıp virüsten 

önce online derslerde olduğu gibi katılım puanı sistemiyle devam etmesi öğrenciye en fazla not olarak zarar 

verir. Umarım sorun şimdi daha iyi anlaşılmıştır. İmkan sağladığınız için teşekkürler. Kolay gelsin. 

 

Saygılar, sağlıklı günler. 

 

 


