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Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 
 
 

1. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılacak 
mıdır? 

 
Yüksek Öğretim Kurulu açıklaması doğrultusunda 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi bahar 
döneminde yüzyüze eğitim yapılmayacaktır. “Bu sene Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini 
sadece uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. 
Yani bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmayacaktır (YÖK, 2020).” 
 

2. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi bahar döneminde uygulama dersleri uzaktan 
eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları ile mi sürdürülecektir? 

 
Yüksek Öğretim Kurulu açıklaması doğrultusunda 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi bahar 
döneminde uygulama dersleri uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları ile 
yapılmayacaktır. Bu dersler yaz aylarında üniversitelerin belirledikleri takvim içinde 
tamamlanacaktır. “Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve 
dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri 
yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır. Diğer bir ifade ile bu program 
ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin 
yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır (YÖK, 
2020).” 
 

3. UZEM Portal üzerinden veya ders bilgi sistemi üzerinden dersini aldığımız 
öğretim elemanı yoklama alabilecek mi? 

 
UZEM Portal üzerinden veya ders bilgi sistemi üzerinden yoklama alınmayacaktır. 
 

4. Dönem içerisinde dersini aldığım öğretim elemanı UZEM Portal üzerinden veya 
ders bilgi sistemi üzerinden ödev verebilecek mi? 

 
Dönem içerisinde aldığınız dersler ile ilgili olarak dersini aldığınız öğretim elemanı size 
uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanlarını kullanarak ödev verebilir. Bu 
ödevlerde zaman sınırlaması yapabilir. Ancak ödevlerin yüz yüze teslim edilmesini talep 
edemez. Ödevlerinizin uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları kullanılarak 
teslim edilmesi sağlanmalıdır. 
 

5. UZEM Portaldan giriş yaptığımda sistemde ders bilgi sistemimde kayıtlı olduğum 
dersimi bulamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? 

 
Dersinizin öğretim elemanıyla iletişime geçerek, dersinizin sistemde olmadığına ilişkin bilgi 
vermeniz gerekmektedir. Öğretim elemanınız UZEM koordinatörlüğü ile iletişime geçerek 
dersinizi sisteme ekletebilir. Ancak dersiniz sisteme eklendikten sonra sizin dersinize kaydınız 
gerçekleşebilir.  



 
6. UZEM Portal üzerinden kaydımı gerçekleştirdiğim derslerin ders notları ve 

videolarına istediğim zaman ulaşabilir miyim? 
 
İstediğiniz zaman UZEM Portal üzerinden giriş yaparak ilgili derslerin ders içeriklerine 
ulaşabilirsiniz.  
 

7. Vize ve final sınavlarımız nasıl yapılacaktır? 
 
Vize ve final sınavlarınız pandemi sürecinin seyrine göre netleştirilip ilan edilecektir.  
 

8. Öğrenciyim sisteme kullanıcı adı ve şifremle giriş yapamıyorum. Bu durumda ne 
yapmalıyım? 

 
- E-mail şifrenizi yenileyiniz. ( https://mailal.gop.edu.tr/createUser.aspx?k=ogr  ) 
- Uzem sistemine giriş için kullanıcı adı olarak mail adresinizi veya okul numaranızı 
kullanınız. Şifre alanına da mail şifrenizi kullanarak tekrar deneyiniz. 
- Sisteme hala giremiyorsanız uzem@gop.edu.tr adresine okulno ve mail adresi bilgilerinizi 
içeren bir mail gönderiniz. 

 
 
 

https://mailal.gop.edu.tr/createUser.aspx?k=ogr
mailto:uzem@gop.edu.tr

