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 1  Diğer  Öğrenci  Mehmet
Benli

 
mehmet_benli38@h
otmail.com

 5398157903 /
Kayseri  Sınav

 Bulunduğum bölgede
son 1 haftadır sürekli
elektrikler gitmektedir.
Sınav esnasında gitmesi
durumunda ne yapmam
gerekiyor?

 Öğrencinin elektrik
kesintisini belgelemesi
halinde kendisine telafi
sınavı yapılacaktır.

 Öğrencinin elektrik
kesintisini belgelemesi
halinde kendisine telafi
sınavı yapılacaktır.

 KAPANDI

 2  İstek  Öğrenci  Sinan Ulaş
 
ogr.sinan.ulas@ahie
vran.edu.tr

 5322216184 /  Muaf olduğum ders
notları hakkında

 202157005 nolu
Antropoloji bölümü 1.
sınıf öğrencinizim. Daha
önceden başka okulda
geçip dilekçe vererek
muaf olduğum derslerin
ortalaması 2 olarak
girilmiş. Düzeltilerek
sisteme kaydedilmesini
talep ediyorum.

 Antropoloji Bölümü
muaf tutulan dersleri
yeniden değerlendirmeye
alacaktır.

 Antropoloji Bölümüyle
iletişime geçilmiştir.  KAPANDI

 3  Şikayet  Öğrenci  Sinan Ulaş
 
ogr.sinan.ulas@ahie
vran.edu.tr

 5322216184 /  Talebime neden cevap
vermiyorsunuz

 1330 numaralı talebime
iki haftadır neden cevap
vermiyorsunuz? Çok mu
yoğunsunuz?

 Memnuniyet Yönetim
Sistemine gelen
bildirimlere cevap
verilme süresi 10 gündür.

 Memnuniyet Yönetim
Sistemine gelen
bildirimlere cevap
verilme süresi 10 gündür.

 KAPANDI

 4
 
Memnuniye
t

 Öğrenci  Oktay
Yavaş

 
oktay_yavas@outlo
ok.com

 5534566617 /  Bilgilendirme

 Öğrencilerin pandemide
okulun ne durumda
olduğunu, açılıp
açılmayacağı hakkında
diğer üniversitelere göre
bilgilendirilmemesi

 Yükseköğretim
Kurulunun; Sağlık
Bakanlığının görüşünü
beklemek suretiyle yakın
zamanda alınan karar
üzerine, 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Dönemi ile ilgili
Senatonun 19.02.2021'de
aldığı karar
Üniversitemiz web
sayfasında yayında
bulunmaktadır.

 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Bahar
Dönemi ile ilgili
Senatonun aldığı karar
Üniversitemiz web
sayfasında yayında
bulunmaktadır.

 KAPANDI



 5  Şikayet  Öğrenci  Servet
Doğan

 
servetbeydogan486
@gmail.com

 05078246781 /
Yavus Selim
Mahallesi  5085.SK
no:27, Daire
no:3/D1 Kahta
Adıyaman

 Devam zorunluluğu

 Merhabalar. Ben fen
edebiyat fakültesi
coğrafya bölümü 1. Sınıf
öğrencisi Servet Doğan.
Uzaktan eğitimde bazı
hocalarımız devam
zorunluluğu istediğini
belirtti ve dersten
bırakacağını duyurdu.
Ben bu zorlu süreçte hem
çalışıp hem okumak
zorundayım. Pandemi
herkesi olduğu gibi
benim ailemi de vurdu.
Çalışıp para kazanmak
zorundayım. Bunun için
derslerimin bazılarına
giremedim. Uzaktan
eğitimde devam
zorunluluğu yok
deniliyordu. Ama bazı
hocalarımız bize devam
zorunluluğu var
bırakacam dedi. Bu
konunun düzeltilmesini
rica ediyorum. Çünkü
biliyorum sizdr öğrenci
oldunuz halimizden
anlarsınız. İyi günler

 Öğrencinin ara sınavlara
katıldığı tespit edilmiş
olup yarıyıl sonu
sınavlarına da
katılabilmesi uygun
görülmüştür.

 Öğrenciler devam
zorunluluğu
gözetilmeksizin dönemi
tamamlayacaktır.

 KAPANDI

 6  Şikayet  Öğrenci  Servet
doğan

 
servetbeydogan486
@gmail.com

 5078246781 /  Devam zorunluluğu

 Merhabalar. Ben fen
edebiyat fakültesi
coğrafya bölümü 1. Sınıf
öğrencisi Servet Doğan.
Bize uzaktan eğitimde
devam zorunluluğunun
olmadığını söylediler.
Ben bir işte çalışıyorum
garsonluk yapıyorum.
Para kazanmak
zorundayım. Bu zorlu
süreçte pandemi herkese
etki ettiği gibi bizede
maddi açıdan zarar verdi.
Ben hem okuyup hem
para kazanmak için
çalışıyorum ve bunun
için bazı senkron
derslerime giremedim.
Üniversitemizdeki bazı
hocalarımız ise bize
devam zorunluluğu var
dediler ve dersten
bırakacağını söylediler.
Sizde öğrenci oldunuz
halden anlarsınız. Lütfen
bana yardım ve gerekeni
yapın. Aksi takdirde
başımı öne eğmem ve
cimere şikayetimi
iletirim. Hakkımı sonuna
kadar ararım. Üniversite
herhangi bir şekilde asla
duyuru da yapmadı
bunun sorumluluğu bizde
değil. İyi günler

 Öğrencinin ara sınavlara
katıldığı tespit edilmiş
olup yarıyıl sonu
sınavlarına da
katılabilmesi uygun
görülmüştür.

 Öğrenciler devam
zorunluluğu
gözetilmeksizin dönemi
tamamlayacaktır.

 KAPANDI
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 7  Öneri  Dış Paydaş  Kübranur
Boylu

 
kboylu00@gmail.co
m

 05070347104 /  İstek - Şikayet

 Merhaba, ben tarih
bölümünde okuyan bir
erkek öğrencinizin
velisiyim. Bugün 13:30
da yapılan sınavınız
nedeniyle muhtemelen
geneli itibariyle erkek
öğrencilerinizin cuma
namazı aksamış
olmalıdır, velisi
olduğumuz öğrenciniz
için bu durum bizi çok
üzdü. Bundan sonraki
sınav saatlerinizi gidiş
geliş zamanlarını göz
önüne alarak yapılmasını
talep ediyorum.
Hassasiyetiniz için
teşekkür ederim.  İyi
çalışmalar dilerim.

 Bundan sonraki süreçte
sınav saatlerinde ve
günlerinde düzenlemeye
gidilecektir.

 Konu dikkate alınarak
sınavların gün ve saatleri
belirlenirken ilgili
düzenlemeye
gidilecektir.

 KAPANDI

 8
 
Memnuniye
t

 Dış Paydaş  Sedâ
Kâmile Kar

 
sedakamilekar@gma
il.com

 05380927332 /
Ankara

 Edebiyatımızda Ahilik
ve Ahi Evran

 13.07.2021 tarihinde
Neşet Ertaş Kültür
Merkezi Gönülbağı
Salonunda gerçekleşen
bir derse katıldım.
Değerli hocamıza
aktardığı özel bilgiler
adına teşekkürlerimi
sunuyorum.

 Şehrimizin önemli bir
parçası olan Ahilik ve
Ahi Evran konulu
çalışmalarından
Memnuniyet Bildirimi
alınması Fakültemiz
adına bizleri mutlu
etmiştir.

 Memnuniyet Bildirimi
ilgiliye iletilmiştir.  KAPANDI

 9  İstek  Öğrenci  Habibe
ayhan

 
habibeayhan81@gm
ail.com

 0500881121 /  Formasyon

 Mağduriyetimizin
giderilmesi için acilen
formasyon eğitimi
istiyoruz

 Formasyon Eğitimi
yerine şuanda Tezsiz
Yüksek Lisans
Yapılmasına İlişkin
Çalışmalar
yapılmaktadır.

 YÖK Kararıyla
Formasyon Eğitimi
Kaldırılmıştır.

 KAPANDI

 10  Şikayet  Öğrenci  Egemen
Erol  05057589712 /  ders programı

 şu ders ve sınav
programlarını artık
güncellemek aklınıza
geliyormu diye sormak
istemiştim saçma sapan
paylaşımları siteye
ekleyeceğinize
öğrenciler için yararlı
olan şeylerle ilgilenseniz
daha iyi olur bir ders
programı bile
yükleyemiyorsunuz
siteye

 Öğrenci web sayfamızda
gezinirken, öğrenci
duyuruları menüsünü
kullandığı takdirde
öğrencileri doğrudan
ilgilendiren bütün
konuları görebilecektir.

 Her eğitim-öğretim
döneminde olduğu gibi
bu dönemin başında da
Bölüm bazlı ders
programları Fakültemiz
internet sitesinde ve
bölüm ilan panolarında
ilan edilmiştir.

 KAPANDI


