
Sevgili Öğrencilerim; Öğrenci Konseyimizden gelen sizlerin sorularınıza verilen cevaplarımız 

aşağıdadır. Peşinen belirtmemde fayda vardır; durum kesinleşmedikçe verilen cevapların büyük bir 

kısmı öngörüdür. Kuşkusuz alınan kararlar sürecin gelişimine göre revize edilebilecektir. 

 

Soru-1: Köyde yaşayanlar uzaktan eğitimi nasıl takip edecek? 

Cevap-1: Üniversitelerin önemli bir kısmı asenkron ve kısmen de senkron eğitimle öğrencilere 

ulaşmaya çalışmıştır. Asenkron uzaktan eğitimin anında kaydedilmesi veya kopyalanması 

gerekmiyor. Planlamamız öğrencimizin bir dizüstü bilgisayarı veya en azından bir tableti olduğu 

varsayımına dayalıdır. Bu şekilde öğrencinin istediği zaman ders notlarını kaydetmesi ve çalışması 

mümkündür. 

 

Soru-2: Planlamamız öğrencimizin bir dizüstü bilgisayarı veya en azından bir tableti olduğu 

varsayımına dayalıdır. Bu şekilde öğrencinin istediği zaman ders notlarını kaydetmesi ve çalışması 

mümkündür. 

Cevap-2: Bu dönemin şartlarına münhasır devamsızlık diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Bu 

dönem ders kaydı olan tüm öğrenciler derslere devam koşulunu sağlamış sayılacaklardır. 

 

Soru-3: Bitirme tezleri nasıl olacak? 

Cevap-3: Daha önce bahar dönemi bitirme projesi dersleri için yapılan haftalık toplantılar, uzaktan 

interaktif olarak yapılmaya devam edilecektir. Bitirme dersleri ve bitirme projesiyle ilgili çalışmalar 

her hafta aynı şekilde danışman öğretim elemanına gönderilmeye devam edilecektir. Ayrıca bitirme 

projesi demo ve poster sunumları Haziran ayındaki uygulama ders tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte 

öğrenciler literatür taraması yapmaları ve düzenli olarak danışman öğretim elemanları ile görüşmeleri 

halinde yazın geldiklerinde bütünlemenin son tarihine kadar (1 Haziran - 5 Temmuz) yaklaşık 35 

günlük süreçte uygulamalarını teslim edebilirler. Yetiştiremeyenler çift ders sınavında (4 Eylül’e 

kadar) teslim edebileceklerdir.  

 

Laboratuvar ağırlıklı olan tez çalışmalarında öğrenciler deneylerine başlamamışsa tezleri deneysiz 

olarak kurgulanacaktır. Deneyleri kısmen başlamış olanlar ise deneylerini Haziran ayı içinde bitirecek 

şekilde danışmanları tarafından kendilerine kolaylık gösterilecek veya danışman-öğrenci ortak kararı 

ile yaz sonunda bitirecek şekilde bir planlama yapılacaktır. 

 

Soru-4: Temmuz ayında sınavlar ne şekilde olacak? 

Cevap-4: Sınav takvimi bir öngörüdür. Eğer şartlar değişmezse ilan edilen tarihlerde yapılacak veya 

ötelenecektir. 

 

Soru-5: Sınav konuları uzaktan eğitimle mi sınırlı tutulacak? 

Cevap-5: Öğrenciler uzaktan eğitimde verilen ders materyallerinden ve yüz yüze işlenen konulardan 

sorumlu olacaktır. Ancak bu konuda yetkili merci ders yürütücüsüdür. 

 

Soru-6: Yazın uygulamalı dersler verilecek mi? 

Cevap-6: Evet, güncel bahar dönemi takviminde belirtildiği üzere Haziran ayından itibaren hem yüz 

yüze tekrar dersleri hem de uygulamalı ders ve laboratuvarlar yapılacaktır. Uygulamalı derslerin nasıl 

yapılacağı belirtilmiştir: https://bit.ly/2XBLXWG 

 

Soru-7: Mezuniyeti yaz okuluna bağlı olan öğrencilerin mağduriyeti nasıl giderilecek? 

Cevap-7: YÖK bu konuda tasarrufu üniversitelere bırakıyor. Ancak web sayfamızda verilen güncel 

bahar dönemi planı harfiyen uygulanırsa, Temmuz ortasından başlayarak Eylül başına kadar iklim 

şartlarından dolayı çok kısıtlı bazı dersler için yoğunlaştırılmış bir yaz dönemi verilebilir. Yaz okulu 

seçimli olduğu için öğrenciler istedikleri bir üniversitede kendi şartlarına uygun dersleri almakta 

serbesttirler. 

 

https://bit.ly/2XBLXWG


Soru-8: Yaz okulu olmazsa gelecek sene 4. sınıf olacak öğrencilerin ders alamaması durumunda 

okullarının uzaması gibi bir mağduriyeti söz konusu olacak mıdır? 

Cevap-8: 7. sorunun cevabı kısmen bu soruyu cevaplamaktadır. İklim şartlarından dolayı yaz okulu 

kısmi olarak açılması durumunda öğrenciler alabildikleri dersleri alırlar. Açılamaması durumunda ise 

öğrencilerimiz diledikleri başka bir üniversiteden derslerini alabilirler. 

 

Soru-9: Mezun olacak öğrencilerin sıkça sorduğu: Yaz aylarında mezuniyet töreni yapılacak mı? 

Cevap-9: Yaz aylarında mezuniyet töreni olmasını biz de isteriz. Bu sorunun cevabı size bağlıdır. 

Stadyumda mezuniyet töreni sıcak olduğu için istenmezse, her birim kendi mezuniyet törenini iç 

mekânda yapabilir. Ama bizim tercihimiz stadyumda toplu mezuniyet töreni olmasıdır. 

 

Soru-10: İkinci Öğretimlerin Harç Parası Geri Yatırılacak mı? 

Cevap-10: Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun yönlendirmesine 

göre hareket edilecektir. 

 

Soru-11: Staj durumu nasıl olacak? Önlisans'ta okuyup son senesinde olan fakat stajını yapmamış 

öğrenciler normalde bu yaz stajlarını yapacaklardı. Nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsunuz? 

Cevap-11: YÖK bu konuda henüz bir tasarrufta bulunmadı. 4 yıllık okuyanların stajları 2. ve 3. 

sınıflarda olduğu için dönem içinde veya ara dönemde staj yapmaları sağlanabilir. Mezuniyet 

durumunda iken eksik stajı olanlar için Temmuz ayından sonra eksik kalan stajlarını bitirerek Eylül 

ayında mezun olmaları mümkün olabilir. 2 yıllık okuyanlar için de benzer durum var, mezuniyet 

durumunda olup eksik stajı olanlara da aynı şey uygulanabilir. Şu an için kesin bir karar veremiyoruz. 

Şu anda Mühendislikte ve Teknik Bilimlerde eksik stajı olanların, dersleri tamamlandıktan sonra 

stajları kabul edilir, stajlarını tamamladıktan sonra da kısa bir sürede mezuniyetleri verilir. Staj 

eksikliği en fazla 40 gün olduğu için de öğrencilerin ciddi mağduriyetlerinin olacağını düşünmüyoruz. 

 

Soru-12: Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin ücretleri ödenecek mi? 

Cevap-12: Kısmi zamanlı öğrencilerle ilgili diğer üniversitelerin uygulamalarına baktığımızda 

oradaki öğrencilerin çalışmaları iptal edilmiştir. Mart ayı itibariyle öğrencilerimize 15 günlük ödeme 

yapılacaktır. 

 

Soru-13: Ara sınav, final hepsi aynı dönemde mi olacak? Çok ağır olmaz mı? 

Cevap-13: Haziran döneminde sadece final sınavları yapılacaktır. 

 

Soru-14: HARUZEM sınavları ne zaman ve nasıl olacak? 

Cevap-14: Uzaktan eğitim sınavları https://bit.ly/2XBLXWG linkimizde detaylı açıklanmıştır. 

Öğretim elemanları ve sizin ortak görüşünüze göre ödev veya canlı sınav şeklinde yapılabilecektir. 

 

Soru-15: Kısa sınava girmeyen/giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak? Bu öğrencilere kısa 

sınav/arasınav yerine geçebilecek ödev verilebilir mi? 

Cevap-15: Eğitime ara verilmeden önceki dönemde kısa sınav yapılmış ve öğrenci de sınava 

girememiş ise bu öğrencilerin durumu öğretim elemanının tasarrufundadır. 

 

https://t.co/Db1IUTES1f?amp=1

