
 MEMNUNIYET YÖNETIM SISTEMI BILDIRIM TAKIP FORMU

 BIRIM AD : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

S.
N

 BILDIRIM
TÜRÜ

 
KULLANI
CI TÜRÜ

 AD /
SOYAD  E-POSTA  TELEFON /

ADRES  KONU  İÇERIK
 

DEĞERLENDIRME(NE
DENIYLE BIRLIKTE)

 UYGULANAN
FAALIYET  SÜREÇ  GEREKÇE

 1  Şikayet  Personel  ŞAKİR
FURAL

 
furalsakir@gmail.co
m

 05382284440 / Fen
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü Z
34 numaralı oda

 KANTİN
BAHÇESİNDE
BULUNAN YUMRUK
VURMA İLE ÇALIŞAN
ALET

 Fen Edebiyat Fakültesi
kantini bahçesinde
lunapark ve avm benzeri
yerlerde bulunan jeton
atarak yumruk gücünü
ölçen bir makine yer
almaktadır. Makine
öğrenciler tarafından
kullanıldığında
makinenin metal
aksamından çıkan yoğun
ses oda pencelerimiz
kapalı bir olsa
irkilmemize ve rahatsız
olmamıza neden
olmaktadır. Bu durum bir
eğitim kurumu için de
uygun değildir.
Sınıflarda bilim
öğrettiğimiz gençler
kantin bahçesinde
yumruk şiddeti yarıştıran
kişiler durumuna
düşmektedir. Konu ile
ilgili gerekli takibin ve
işlemlerin yapılmasını
arz ederim.

 Söz konusu sistem,
öğrencilerimizin isteği ve
Dekanımızın bilgisi
dahilinde kurdurulmuş
olup 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı bahar
dönemi başında sistemin
durumuyla ilgili yeni bir
değerlendirme
yapılacaktır.

 Değerlendirilecek  KAPANDI

 2  Öneri  Öğrenci  Ömer
SARI

 
omersari1910@outl
ook.com

 5418871910 /  Online eğitim

 İyi günler dilerim
matematik bölümü
öğrenciyim ve bizde
online eğitimin yararlı
olacağını düşünmüyorum
çünkü uygulamalı bir
bölüm ve birçok böyle
bölüm olduğunu
düşünüyorum lütfen
bahar dönemini yazın
yaz okulu yapmanız daha
güzel olur teşekkür eder
saygılarımı sunarım

 Bölüme ait bütün
derslerin canlı (senkron)
ders programı
hazırlanarak web
sayfamızdan
yayınlanmıştır.

 Bölüme ait bütün
derslerin canlı (senkron)
ders programı
hazırlanarak web
sayfamızdan
yayınlanmıştır.

 KAPANDI

 3  İstek  Öğrenci
 bayram
furkan
coşkun

 
bayramfurkan772@
gmail.com

 05363201920 /  uzaktan egitim

 ben moleküler biyoleji
ve genetik bölümünde
okuyorum uzaktan
egitim derslerimiz:
hocalarımız siteye sadece
kaynak atıyorlar online
egitim destegi istiyoruz
daha verimli olması için
Gereginin yapılmasını
arz ederim .

 Bölüme ait bütün
derslerin canlı (senkron)
ders programı
hazırlanarak web
sayfamızdan
yayınlanmıştır.

 Bölüme ait bütün
derslerin canlı (senkron)
ders programı
hazırlanarak web
sayfamızdan
yayınlanmıştır.

 KAPANDI



 4  İstek  Öğrenci
 
Muhammed
Dağlı

 
muhammed.dagli.68
@hotmail.com

 5423438722 /  Sınav
 Sınavlar ne zaman
olacak ,öncesinde bilgi
mesajı gelecek mi?

 Sınav Tarihleri web
sayfamızdan ilan
edilerek öğrencilerimiz
ayrıca sms yoluyla
bilgilendirilmektedir.

 Sınav tarihleri,
yapılacak olan sınav
döneminden birkaç gün
önce web sayfamızdan
ilan edilmekte olup
ayrıca öğrencilere mesaj
yoluyla bilgi
verilmektedir.

 KAPANDI

 5  Öneri  Öğrenci
 
Muhammed
Dağlı

 
muhammed.dagli.68
@hotmail.com

 5423438722 /  Harç  İkinci öğretimlerin harç
parası geri verilecek mi ?

 Katkı payları ve
öğrenim ücretleri
(Değişik madde
başlığı:RG-3/9/2013-
28754)(2) MADDE 12 ?
(1) (Değişik:RG-
3/9/2013-28754)(2)
Üniversiteye bağlı
fakülte ve
yüksekokulların
öğrencileri her
yarıyıl/yılda usulüne
göre tespit edilecek katkı
paylarını veya öğrenim
ücretlerini ödemekle
yükümlüdür. Kayıt silme
veya sildirme halinde
alınan katkı payları ve
öğrenim ücretleri iade
edilmez.

 Üniversitemizde harç
ücretlerinin iadesiyle
ilgili herhangi bir
uygulama
bulunmamaktadır.

 KAPANDI

 6  İstek  Öğrenci  Cengizhan
şahin

 
cengozhan14@gmai
l.com

 5340183766 /  Final sınavları
 2. Vize ödevlerinin final
ödevi yerine kabul
edilmesini talep ediyoruz

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI

 7  İstek  Öğrenci  Elif polat  5524385049 /  Ödevler  Final ödevleri 1 tane
olsun

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.

 KAPANDI



 8  İstek  Öğrenci  Ebru
Demir

 
ebrudemirr1998@ho
tmail.com

 5511668090 /  Final  2. Vize final olsun

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI

 9  Şikayet  Öğrenci  Fadime
sivri  05428336338 /  Ödevler

 Ödevlere bir hafta
biçiliyor ve istenilen
ödev tez niteliği interneti
çekmeyen veya olmama
durumu söz konusu
internetten kaynak
istenmiyor elimizde kitap
kaynak yok bu durumda
kaynağa ulaşmak çok zor
istenilen ödevler ve
süreli asla makul değil

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.İstenile
n ödevleri hazırlama
konusunda dersi veren
öğretim elamanlarımız
sürekli bir şekilde
öğrencilerimize yardımcı
olmaktadır.

 KAPANDI

 10  İstek  Öğrenci
 Döndü
Buse
Aktaşlı

 5415840640 /  Ödevlendirme

 Uzaktan eğitim
derslerimizde verilen
ikinci vize ödevlerinin
final ödevi yerine
geçmesini bölümümüzce
sizlerden talep ediyoruz.
Bu online aydep
uygulamasını da başarı
ile biz öğrencileriniz için
kısa sürede mükemmel
bir hale getirdiğiniz için
teşekkür ederiz.

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI



 11  Şikayet  Öğrenci  Seher
Demir

 
seherdemir226772@
gmail.com

 05380700760 /  Vize Ödevleri

 Vize ödevlerinin iki tane
yapılması yerine vize2
ödevinin final yerine
geçmesini ve finalde
2.bir ödev olmasını
istemiyoruz.Hem içinde
bulunduğumuz süreç
dolayısıyla psikolojik
olarak, hem de ramazan
dolayısı ile çok
zorlanıyoruz gereğinin
yapılmasını rıca
ediyoruz.

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI

 12  Şikayet  Öğrenci  Seher
Demir

 
seherdemir226772@
gmail.com

 5380700760 /  Vize-Final Ödevleri

 Vize2 ödevlerinin final
ödevi yerine geçmesini
ve final de ikinci bir
ödevin verilmesini
istemiyoruz. Hem içinde
bulunduğumuz süreç
dolayısıyla psikolojik
olarak,hem de
ramazandan dolayı çok
zorlanıyoruz.Gereğinin
yapılmasını rıca
ediyoruz.

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI

 13  Şikayet  Öğrenci  Emir
Yorulmaz  5349801736 /  2. Ara sınavlar

 2. Ara sınavların olması
çok gereksiz bizce zaten
bir vize yerine geçecek
ödevleri yaptık 2. Ödev
bize ne fayda sağlayacak
lütfen iptal edin.

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.Dolayıs
ıyla 2. vizenin final
sınavı yerine geçmesi
hakkında üniversitemiz
tarafından alınmış
herhangi bir karar
bulunmamaktadır.

 KAPANDI



 14  Şikayet  Öğrenci  Mehmet
Benli

 
mehmet_benli38@h
otmail.com

 5398157903 /  Vizeler

 Uzaktan eğitim
aldığımız bu dönemde
diger üniversitelerden
farkımız neydide 2 ara
sınav yapılması istendi
ve bu sınavlarda bazı
hocaların tutumları farklı
?ekilde oldu 2 ay önceki
derste i?lenen konu
hakkinda kitap, makale
vb. ?eylerden alıntı
yapmadan kendi
bilgilerimizle 5 sayfa
ödev isteniyor bu süreçte
çok zorlanıyoruz.
Te?ekkürler

 Sınav sisteminde veya
sınavların içeriğinde
herhangi bir değişiklik
yapılması halinde
öğrencilerimizle hızlı bir
şekilde paylaşılacaktır.

 Ülkemizde yaşanan
COVİD-19 salgını
nedeniyle eğitim-öğretim
bir süredir uzaktan
eğitim şeklinde
gerçekleştirilmekte olup
sınavların ödev olarak
öğrencilere yansıtıldığı
bilinmektedir. Bu salgın
süresince gelişen olaylar
ve yapılan değişiklikler
an be an öğrencilerimizle
web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız
üzerinden
paylaşılmaktadır.

 KAPANDI

 15  İstek  Öğrenci  Esma
Hopa  05532052196 /  Yaz okulu

 Kıymetli yöneticilerim,
yaz okulunu kendi
öğrenim gördüğümüz
okuldan, dilinden
anladığımız
hocalarımızdan almak
istiyoruz. Bu konuda
mağduriyet yaşıyoruz.
Şimdiden teşekkürler.

 Üniversitemizde yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır. 

 Üniversitemizde yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır. 

 KAPANDI

 16  İstek  Öğrenci  Esma hopa  5532052196 /  Yaz okulu

 Kıymetli yöneticilerim,
üniversitemizden yaz
okulu eğitimi talebinde
bulunuyoruz. Diğer
okullarda mağdur
olmaktayız. Gerek
öğrenim gördüğümüz
hocaların dilini daha iyi
anlamamız gerekse
kaliteli olmaları
açısından Ahi Evranda
yaz okulunu
tamamlamak istiyoruz.
Şimdiden teşekkürler.

 Üniversitemizde yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır. 

 Üniversitemizde yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır. 

 KAPANDI

 17  İstek  Öğrenci  Furkan
Ünal

 
Furkan_unal27@out
look.com

 5388607737 /  Sınav geçme notu

 Sunan geçme notunun
100 üzerinden 60 ile
değil de 100 üzerinden
50 ile geçilmesini talep
ediyorum. Ve bir diğer
talebim okulumuzda yaz
okulunun aktif olmasını
talep etmek istiyorum.

 Üniversitemizde ders
geçme notu ve  yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır.

 Üniversitemizde ders
geçme notu ve  yaz
okulu uygulaması ile
ilgili kararlar
Üniversitemiz Senatosu
tarafından alınmaktadır.

 KAPANDI



 18  Şikayet  Öğrenci  Onur
aygün

 
famas_gold_98@hot
mail.com

 5437618448 /  YAZ OKULU
ÖĞRENCİ İŞLERİ

 Okulumuzun yaz okulu
yok ve açıklanan
üniversitelerin çoğuyla
ya zaman yada kredi
yada ders içeriği
uyuşmuyor öğrenci işleri
yeterince yardımcı
olamıyor kime danışcaz
çeki düzen verilmesi
gerekiyor

 Üniversitemiz Yaz
Okulu Yönergesinin;
MADDE 9 - (1)
&quot;Diğer
yükseköğretim
kurumlarından ders
alacak öğrenciler,
alacakları dersin
müfredat, dil,
kredi/AKTS ve saatini
ayrıca yaz okulu
akademik takvimini
içeren resmi belge ile
?Diğer Yüksek Öğretim
Kurumları Yaz okulu
Programlarından Ders
Alma Başvuru Formu?nu
önceden kendi
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokuluna
vermek zorundadır.
Birim yönetim kurulu
tarafından uygun
görülmemesi hâlinde,
başka bir üniversitenin
yaz okulundan ders
alınamaz&quot; ve (2)
&quot;Öğrencinin yaz
okulunda alacağı ders,
kayıtlı olduğu
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulunda
açılmadığı takdirde,
Üniversitenin başka bir
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulundan
veya farklı bir
üniversiteden alınabilir.
Ancak Üniversite
içerisinde başka bir
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulundan
veya farklı bir
üniversiteden alınacak
dersin denkliğinin;
içerik, dil, kredi/AKTS
ve saat açısından ilgili
birim yönetim kurulu
tarafından kabul edilmesi
gerekir&quot; şeklinde
yaz okulu prosedürü
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Senatomuzun
almış olduğu karar
doğrultusunda Yaz
Okulu Yapılabilecek
Üniversiteler daha önce
web sayfamızdan
öğrencilerimize
duyurulmuştur.

 Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Yaz Okulu
Yönergesi ve Senato
Kararları
Uygulanmaktadır.

 KAPANDI



 19  Şikayet  Öğrenci  Ayşan
Güler

 
aysangulerr@gmail.
com

 5448778475 /  Yaz okulu

 Okulumuz yaz okulunu
açmamakla birlikte diğer
okullarla kayıt
zamanımız uyuşmuyor,
bazı okullar yaz okulu
açmıyor bazıları ise kayıt
zamanı 10 temmuzda
geçiyor  üstelik her yeri
arıyorum mail atıyorum
kimse dönmüyor ve
ilgilenmiyor . 6
Temmuz?da yaz okuluna
başvurduğum okulun son
günü fakat derslerimi
attığım halde
onaylanmıyor kimseye
de ulaşamıyorum . İlgili
kişilerini bilgilerini arz
ederim .

 Yaz okulu ders onayı ile
ilgili 01.07.2020
tarihinde öğrenciye
danışmanı tarafından
dönüş yapılmıştır.

 Öğrencinin danışmanı
ile görüşülmüştür.  KAPANDI



 20  Şikayet  Öğrenci  Enise nur
koçsoy

 
enisenurkocsoy@gm
ail.com

 05531214277 /  Yaz okulu

 Yaz okulu yapmak
istiyorum ama Ahı Evran
üniversitesi yapmadığı
icin diğer üniversitelere
bakmak gerekiyor fakat
kredi akts içerik
uymuyor. Öğrenci işleri
gerekli şekilde
ilgilenmiyor. Bu duruma
bir çözüm bulunması
gerek.

 Üniversitemiz Yaz
Okulu Yönergesinin;
MADDE 9 - (1)
&quot;Diğer
yükseköğretim
kurumlarından ders
alacak öğrenciler,
alacakları dersin
müfredat, dil,
kredi/AKTS ve saatini
ayrıca yaz okulu
akademik takvimini
içeren resmi belge ile
?Diğer Yüksek Öğretim
Kurumları Yaz okulu
Programlarından Ders
Alma Başvuru Formu?nu
önceden kendi
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokuluna
vermek zorundadır.
Birim yönetim kurulu
tarafından uygun
görülmemesi hâlinde,
başka bir üniversitenin
yaz okulundan ders
alınamaz&quot; ve (2)
&quot;Öğrencinin yaz
okulunda alacağı ders,
kayıtlı olduğu
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulunda
açılmadığı takdirde,
Üniversitenin başka bir
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulundan
veya farklı bir
üniversiteden alınabilir.
Ancak Üniversite
içerisinde başka bir
fakülte/yüksekokul/mesl
ek yüksekokulundan
veya farklı bir
üniversiteden alınacak
dersin denkliğinin;
içerik, dil, kredi/AKTS
ve saat açısından ilgili
birim yönetim kurulu
tarafından kabul edilmesi
gerekir&quot; şeklinde
yaz okulu prosedürü
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Senatomuzun
almış olduğu karar
doğrultusunda Yaz
Okulu Yapılabilecek
Üniversiteler daha önce
web sayfamızdan
öğrencilerimize
duyurulmuştur.

 Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Yaz Okulu
Yönergesi ve Senato
Kararı Uygulanmaktadır.

 KAPANDI
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Memnuniye
t

 Öğrenci  Fatma
Özyurt

 
ozyurtfatma76@gm
ail.com

 553 842 42 06 /
 Üniversitemiz teorik
dersleri uzaktan yapmak
istemesi.

 Teorik dersleri uzaktan
yapmak iyi değildir ki
1.sınıf olanlar için daha
tehlikelidir. O kadar ağır
konuşarın bir uzaktan
eğitimle üstünden
kalkabileceğimizi
sanmıyorum. Lütfen
yüzyüze eğitim olsun.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam
edecektir.Dolayısıyla
insan sağlığının her
şeyden önemli olduğu
bilinciyle ve bahar
döneminde
öğrencilerimizle yüzyüze
eğitimi umut etmekteyiz.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam edecektir.

 KAPANDI

 22
 
Memnuniye
t

 Öğrenci  Fatma
özyurt  05062239271 /  Teorik derslerde uzaktan

eğitim olması.

 Teorik derslerde uzaktan
eğitim olmamalı. Yeni
başlayacak öğrenciler
için daha zor anlaşılmaz
olur o yüzden yüzyüze
olmasını istiyoruz.
Lütfen yüz yüze eğitimi
gerçekleştirin.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam
edecektir.Dolayısıyla
insan sağlığının her
şeyden önemli olduğu
bilinciyle ve bahar
döneminde
öğrencilerimizle yüzyüze
eğitimi umut etmekteyiz.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam edecektir.

 KAPANDI
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Memnuniye
t

 Öğrenci  Fatma
özyurt

 
ozyurtfatma76@gm
ail.com

 5062239271 /  Teorik derslerin uzaktan
eğitim olması

 Teorik dersleri uzaktan
eğitim olmamalı yüz
yüze eğitim olmalıdır.
Uzaktan eğitimle verimli
olacağını
düşünmüyorum. Lütfen
yüz yüze eğitim yapın.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam
edecektir.Dolayısıyla
insan sağlığının her
şeyden önemli olduğu
bilinciyle ve bahar
döneminde
öğrencilerimizle yüzyüze
eğitimi umut etmekteyiz.

 Ülkemizde yaşanan
pandemi nedeniyle ve
Yükseköğretim
Kurulunun almış olduğu
karar doğrultusunda
2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz dönemi
uzaktan eğitim şeklinde
devam edecektir.

 KAPANDI

 24  İstek  Öğrenci  Duygu
Balaman

 
duygubalaman15@g
mail.com

 5330226684 /  Uygulamalı Dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün
192115004 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 25  İstek  Öğrenci  Gülden
Bolat

 
bolatgulden815@gm
ail.com

 05364644046 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne,
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115046
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını saygılarımla
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 26  İstek  Öğrenci
 Sema
aybüke
yazıcıoğlu

 
yazicioglu245@gma
il.com

 541 360 25 43  /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115013
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 27  İstek  Öğrenci  Oktay
Yavaş

 
oktay.mehmet@outl
ook.com

 5534566617 /  Uygulamalı Dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115018 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 28  İstek  Öğrenci  Gizem
Tepe

 
gizemtepe1204@gm
ail.com

 5422784525 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115040
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 29  İstek  Öğrenci  Ferdi aydın
 
aydinferd29@gmail.
com

 5448522252 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115043
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 30  İstek  Öğrenci
 Tuğba
betül
temirel

 
tugbatemirel06@gm
ail.com

 05511603821 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115012 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz
Dönemi Dersleri (teorik
ve uygulamalı);
Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının tavsiyesi
ve Üniversitemiz
Rektörlüğünün almış
olduğu karar
doğrultusunda
&quot;Uzaktan
Eğitim&quot; yoluyla
gerçekleştirilecektir.

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz
Dönemi Dersleri (teorik
ve uygulamalı)
&quot;Uzaktan
Eğitim&quot; Yoluyla
Gösterilecektir.

 KAPANDI

 31  İstek  Öğrenci  Ozgenur
Tosunoglu

 
tosunogluozgenur@
gmail.com

 5418676210 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115049n
umaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 32  İstek  Öğrenci  Sevda
Arslan

 
sevdarslan022@gma
il.com

 5558996897 /  uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115014  numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüz yüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 33  İstek  Öğrenci

 
Muhammed
Mustafa
SEVİNÇ

 
ogr.mustafa.sevinc
@ahievran.edu.tr

 5417814906 /  Uygulamalı Dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115052
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 34  İstek  Öğrenci

 OMAR
WADULL
AH
NAJJAR

 05373726902 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115155,
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 35  İstek  Öğrenci
 İrem
MÜlazımoğ
lu

 5051055333 /  uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115011 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüz yüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 36  İstek  Öğrenci  Besra Aras
 
busesizan2703@gm
ail.com

 05388198794 /  Uygulamalı dersler

  Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115034
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 37  İstek  Öğrenci  Ali Najjar
 
aa469954@gmail.co
m

 05346679400  /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,.........
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 38  İstek  Öğrenci

 OMAR
WADULL
AH
NAJJAR

 
eornorg99@gmail.c
om

 5373726902 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115155,n
umaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 39  İstek  Öğrenci  Ayşe
MERCAN

 
ays_mrcn1012@hot
mail.com

 05468469203 /  UYGULAMALI
DERSLER

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115019 numaralı
öğrencisiyim. 2020-2021
Eğitim Öğretim Yılının
Güz Döneminde
yapılacak olan
uygulamalı derslerin,
yüzyüze yapılmasını
talep ediyorum.
Gereğinin Yapılmasını
Arz Ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 40  İstek  Öğrenci  Anıl Önal
 
onalanil3128@gmail
.com

 5459779320 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün, 192
115 037 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 41  İstek  Öğrenci  Maryam
Sadat

 
Maryamsadat217@g
mail.com

 5525433163 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne,
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115151
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını saygılarımla
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 42  İstek  Öğrenci
 Bayram
Furkan
Coşkun

 
bayramfurkan772@
gmail.com

 5363201920 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün
192115009 numaralı
öğrencisiyim. Geçen
dönem uygulamalı dersi
uzaktan gördük uzaktan
olduğu için sözel ders
gibi gördük labaratuvar
ortamına girmeden
uygulamalı derslerimiz
verimli geçmiyor. Biz bir
daha bu dersleri
alamiyacağiz bu bizim
için bir eksik olarak
kalıcak ve iş hayatında
bizi etkiliyecek . Bu sene
2. Sınıf olduk bölüm
derslerimizi ilk defa
alıcaz bu yüzden 2020-
2021 eğitim öğretim
yılının güz döneminde
yapılacak olan
uygulamalı derslerin
yüzyüze yapılmasını
talep ediyorum.
Gereğinin yapılmasını
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 43  İstek  Öğrenci  Büşra
SEZEN

 
busrasezen32@gmai
l.com

 05541380688 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115030 numaralı
öğrencisiyim.2.sınıfta
bölümümüzle alakalı
dersleri ilk defa   alıcaz
bu yüzden alacağımız
uygulamalı derslerin
uzaktan eğitimle yetersiz
olacağını ve bunun
ileriki eğitim hayatımı
etkileyeceğini
düşünüyorum.
Uygulamalı
derslerimizin laboratuvar
ortamında olmasını
istiyorum bu yüzden
2020-2021 eğitim
öğretim yılının güz
döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 44  İstek  Öğrenci  Fatma
geylan  5357368023 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,.........
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 45  İstek  Öğrenci  Ali Najjar
 
aa469954@gmail.co
m

 05346679400  /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,.........
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 46  İstek  Öğrenci  Fatime
Akgeyik

 
Akgeyikfatime25@g
mail.com

 5468593660 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne,
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115021
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını saygılarımla
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 47  İstek  Öğrenci
 Tuğba
Betül
Temirel

 
tugbatemirel06@gm
ail.com

 5511603821 / 19
mayıs caddesi finike
sokak
keçiören/ankara

 Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115012 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz
Dönemi Dersleri (teorik
ve uygulamalı);
Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının tavsiyesi
ve Üniversitemiz
Rektörlüğünün almış
olduğu karar
doğrultusunda
&quot;Uzaktan
Eğitim&quot; yoluyla
gerçekleştirilecektir.

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz
Dönemi Dersleri (teorik
ve uygulamalı);
&quot;Uzaktan
Eğitim&quot; yoluyla
gerçekleştirilecektir.

 KAPANDI

 48  İstek  Öğrenci  Fatma
Geylan

 
Fatmageylan9153@
gmail.com

 5357368023 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115016
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını saygılarımla
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 49  İstek  Öğrenci  Shabibi
Hesenova

 
shabibi.ishankulyye
va.@gmail.com

 5536916145 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne,
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,182115157
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını saygılarımla
arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 50  İstek  Öğrenci  İsa Kurtlu  
ikurtlu3@gmail.com  5380876588 /  uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115022 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 51  İstek  Öğrenci

 ALİ
WADULL
AH
NAJJAR

 
aa4699554@gmail.c
om

 05346679400 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115154,
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 52  İstek  Öğrenci

 ALİ
WADULL
AH
NAJJAR

 
aa4699554@gmail.c
om

 5346679400 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bölümünün,192115154?
numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI

 53  İstek  Öğrenci  Mustafa
Şahin

 
mustafasahinx38@g
mail.com

 05385513784 /  Uygulamalı dersler

 Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne;
Üniversitemizin
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümünün,
192115024 numaralı
öğrencisiyim.2020-2021
eğitim öğretim yılının
güz döneminde yapılacak
olan uygulamalı
derslerin, yüzyüze
yapılmasını talep
ediyorum.   Gereğinin
yapılmasını arz ederim.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 Talepte belirtilen 2020-
2021 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi
uygulama derslerinin yüz
yüze yapılması, Güz
Dönemi ders döneminin
12 Ocak 2021 tarihinde
sona erecek olması
nedeniyle uygun
bulunmamıştır.

 KAPANDI



 54  İstek  Öğrenci  Dilek
Aktaş

 
dileka35@icloud.co
m

 5535440407 /  Okulların açılması  Online eğitim
istemiyoruz

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz
Dönemi Dersleri (teorik
ve uygulamalı);
Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının tavsiyesi
ve Üniversitemiz
Rektörlüğünün almış
olduğu karar
doğrultusunda
&quot;Uzaktan
Eğitim&quot; yoluyla
gerçekleştirilecektir.

 COVİD-19 Salgını
Nedeniyle 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Dönemi Uzaktan Eğitim
Olarak Yapılacaktır.

 KAPANDI

 55  Şikayet  Öğrenci  Bekir
CEYHAN

 
bekir1995.ceyhan@
gmail.com

 552 406 54 39 /
Fakülteler mahallesi
atam sokak no6 /2

 Aydep

 Aydep sisteminde ders
programı mevcut yalnız
ders içeriği ve ders le
alakalı hiçbir yayın yok
der saati içerisinde
sisteme giriyorum hiçbir
EĞİTİM yayını
bulunmamaktadır.

 Ders veren öğretim
elemanlarımız ders
materyalleri ile ilgili
notları yüklemekte ve
yüklemeye devam
etmektedir.

 Ders veren öğretim
elemanlarımız ders
materyalleri ile ilgili
notları yüklemekte ve
yüklemeye devam
etmektedir.

 KAPANDI

 56  Şikayet  Öğrenci  Ayça Nur
Çeker  5304117118 /  Sınavlarin online olması

 Sayın hocam. Biliyoruz
ki hepimiz çok zorlu bir
dönemden geçiyoruz.
Sınavların online olması
da biz öğrencileri olağan
dışı derecede olumsuz
etkiliyor. Hepimiz aynı
şartlar altında sınav
olamayacağız. Ve
sistemi ilk defa
kullandığımız için
senkrondan atılma ya da
sistemin çökmesi gibi
sorunları sık sık
yaşıyoruz. Çoğu zaman
derslere katılım da
sağlayamıyoruz. Sizden
ricamızdır lütfen ödev
şeklinde devam edelim.
Edelim ki belli saatler
aralığında kendimizi zora
sokmadan ödevlerimizi
layığıyla hazırlayıp
kendimize yakışır şekilde
gönderelim. Lütfen.
Gereğinin yapılması
konusuda size
güveniyoruz.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 KAPANDI

 57  Şikayet  Öğrenci  Sedanur
Açar  5541326531 /  İnternet

 Normalde bile derslere
internetim yüzünden
giremiyorum sınavlara
nasıl giricegimi
giremezsem benim
suçum olarak kalıcağımı
biliyorum bu yüzden
sınav olmasını
istemiyorum

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 KAPANDI



 58  İstek  Öğrenci
 Döndü
Buse
Aktaşlı

 5415840640 /  Aydepte online sınav

 Felsefe bölümü
okuyoruz ve aydepte
saatlerce yazılar yazamaz
aldığımız online dersleri
40 dakikalık sınav
dilimine o kadar bilgiyi
aktaramayız bu yüzden
online sınav olmak
yerine geçen dönem gibi
ödevlendirme sistemi
uygulayarak
ilerlemeliyiz. Bunun
sayesinde bilgilerimizi
daha iyi aktarıp not
konusunda öğrenciler
olarak güzel
sonuçlandırabiliriz.
Online sınav, durumu
olmayan bilgisayarı
olmayan arkadaşlarımızı
da zor duruma
sokacaktır. Bu yüzden bu
konuda bizi anlayışla
karşılamanızı istiyoruz.
Gereğini arz ederim.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 KAPANDI

 59  Şikayet  Öğrenci
 Döndü
Buse
Aktaşlı

 5415840640 /  Online sınav

 Aydep programının ders
ve ödevlendirme sistemi
haricinde online sınav
yapılabilmesi için
bölümümüz gereği
uygun görmüyorum
çünkü her fakültede
farklı bölümler var ve 40
dakika yada bir saat
içerisinde hocalarımızın
sınav kağıdı
doğrultusunda istedikleri
bilgileri yeterli seviyede
yazamayıp notlarımızı
etkileyeceğini
düşünüyorum. Pandemi
döneminde oldukça zor
zamanlar geçiriyoruz ve
bu da bizi ekstra strese
sokacağını tahmin
ediyorum. Geçen yıl yarı
dönem de olsa
ödevlendirme şeklinde
olması hem teknoloji için
bilgisayarı olmayan
arkadaşlarımıza, interneti
olmayan arkadaşlarımıza
çok faydası olmuştur. Bu
sene de o şekilde olması
biz öğrencilerinizi mutlu
edecektir.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 KAPANDI



 60  Şikayet  Öğrenci  Yusuf Eren
Küpeli  5389788031 /  Vizeler Ve Finaller

 Bulunduğumuz pandemi
süreci içerisinde aileme
destek olmak ve
üniversiteye dönüş
yaptığımda maddi olarak
daha iyi bir güce sahip
olmak için bu süreci
çalışarak geçiriyorum.
Aktif olan sınavlar işe
engel olduğu için, iş
verenin de müsade
etmediği için işten
çıkmak gerekecek. Ben
ve benim durumumda
olan arkadaşlar için
sınavların aktif
olmasından ziyade ödev
şeklinde olması kolaylık
olacaktır, işimizi
aksatmayacaktır. İş
çıkışlarımızda ödevimizi
yapabileceğimiz vakit
aralığına bu şekilde sahip
olabileceğimizi
düşünüyorum.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 Fakültemiz
Bölümlerinden, ara
sınavların AYDEP
üzerinden ekseriyetle
&quot;Performans
Ödevi&quot; şeklinde
yapılacağı geri dönüşü
alınmış Fakülte web
sayfamızda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.

 KAPANDI

 61  Şikayet  Öğrenci  a.hakim
Tarhan

 
hakim.tarhan21@gm
ail.com

 5464675592 /  sınav

 son beş dakika ksla
sınavdan atıldım ve geri
de girmedi sınav aynı
zamsbda donuyor ve
soru gelmiyor

 İnternetin koması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 62  Şikayet  Öğrenci  Esma
Ergen

 
ergenesma12@gmai
l.com

 5422435933 /  Sistemin donması

 Sınav zamanında
sistemin donması ve
sınav da kendiliğinden
devredışı kalmamız

 İnternetin kopması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 63  Şikayet  Öğrenci  Kadriye
çalı

 
kadriyecali689@gm
ail.com

 05469506234 /  Sistemin donması

 Sınav zamanında
sistemin kendi kendine
donması ve sınav
esnasında bizi devre dışı
bırakması.

 İnternetin kopması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 64  Şikayet  Öğrenci
 Oğuz
GÖKOĞU
Z

 
gokoguzoguz@gmai
l.com

 5079078416 /  Online vize sınavları  Sistemin süre bitmeden
beni sınavdan atması

 İnternetin koması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar Telafi
Edilecektir.  KAPANDI

 65  Şikayet  Öğrenci  yasin
özdek  5435145784 /  sınav süresi

 20 soruya 20 dakika
yetiştiremedim ayrıca
harita linkine
bastığımızda sınavı başa
aldı

 İnternetin koması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI



 66  Şikayet  Öğrenci  Fadime
Yildirim

 
yildirim.4046@gmai
l.com

 05449601646 /  Sinavda sistemin bizi
1.soruya tekrar atması

 Sistem bizi uğraştırıyor.
Sürekli sınavda iken
atıyor(!)

 İnternetin koması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 67  Şikayet  Öğrenci
 Burak
yasin
gürlek

 
burakgurlek0@hotm
ail.com

 5426535823 /
Kirsehir bahçeli
evler mahallesi

 Sinav süresi

 20 soruya 20 dakika
civari veriliyor sorularda
uzun olunca sinavi
yetistiremiyoruz lutfen
sinav süreleri artirilsin

 Sınav süreleri tekrar
değerlendirilerek
sınavlar telafi edilecektir.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 68  Şikayet  Öğrenci  Fatmanur
dinç  5510475814 /  Vize

 Vizelerde süre sikıntısı
var 20 soruya 20 dakika
verilmesi uygun değil ,
ayrica harita gibi şekilli
sorularda geri dönüş yok
sistem bizi atıyor,
kaldığımız soruyu
bulamıyoruz

 İnternetin kopması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI

 69  Şikayet  Öğrenci  .  00000000000 /  Sınav süresi

 Sınav sürelerinin az
olması sınavımıza
engeldir.. Online
ortamda yapılan
sınavlarda sorularin
geçi?i sırasında
takılmalar, internetin
kopması gibi hususlar
dikkate alınmalı kimse
yeti?tiremeden sistem
kapanıyor  ve dü?ük
puanlar almamıza
almamıza yol açiyor
ayrıca sınav ekraninda
kaç dakikanın kaldığida
yazmamaktadir..

 İnternetin koması
sistemin donması gibi
nedenler teknolojik
nedenler olup, ilgili
sınavların telafisi 08-
09/12/2020'de
yapılacaktır.

 Sınavlar telafi
edilecektir.  KAPANDI
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 70  İstek  Öğrenci  Elçin
Şener

 
elcinn.sener@gmail.
com

 5380158114 /
Kırşehir

 Laboratuvardaki
Isıtıcıların Çalışmaması

 Okulumuzun Fen-
Edebiyat Fakültesi
Antropoloji Bölümü
Yüksek Lisans
öğrencisiyim. Tüm
dersler online olarak
yürütülmektedir fakat
yüksek lisans öğrencisi
olduğum için tez
aşamasındayım ve
laboratuvar ortamında
çalışmaktayım.Fakat
çalışmakta olduğum
'İskelet Laboratuvarı'
laboratuvarlar kısmında
yer almakta olup hiçbir
şekilde ısıtıcılar
çalışmamaktadır.Oldukç
a soğuk bir ortamda
çalışmak zorunda
kaldığım için
sağlığımdan endişe
etmekteyim.Sadece
benim çalıştığım
laboratuvar değil benim
bulunduğum ortamdaki
diğer laboratuvarlar da
oldukça soğuk.Ayrıca
koridorlarlarda olan
havalandırma çok hızlı
çalışmakta fakat ısıtmak
yerine iyice
soğutmaktadır.Çalıştığım
Laboratuvarı bir şekilde
az da olsa zor şartlar
altında ısıtmaya
çalışıyorum fakat yine
laboratuvarın
havalandırması bu sıcak
havayı içine çekip
götürmekte lütfen
gereğinin yapılmasını
rica ediyorum gerçekten
bizler bilime katkı
sağlamak amacıyla
elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz
sizde bize yardımcı
olursanız çok seviniriz.
Saygılarımla, Elçin
Şener

 Fakültemiz
Laboratuvarlarının ısıtma
sistemi Üniversitemiz
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
tarafından kontrol
edilmekte olup konuyla
ilgili başkanlığa bilgi
verilmiştir ve konunun
takibi yapılmaktadır.

 Üniversitemiz Yapı
İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı Birimine bilgi
verilmiştir.

 KAPANDI


