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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Rektörlük nezdinde yapılan toplantı sonucu aşağıdaki metnin öğrencilere duyurulmasına karar 
verilmiştir.İlgili duyurunun Dekanlığınız tarafından yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Rektör Yardımcısı

Değerli Öğrencilerimiz,

Covid19 pandemi süreci nedeniyle online gerçekleştirdiğimiz 2019-2020 Bahar Döneminin son 
haftalarına gelmiş bulunuyoruz. Hep beraber ve dayanışma içinde geçirdiğimiz bu süreçteki desteğiniz için çok 
teşekkür ederiz. Sizlere olan güvenimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha bizlere göstermiş oldunuz. Bir 
kaç hatırlatma yapmak ve bazı konulara açıklık getirmek isteriz. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; iletişim kaynaklarımız olarak üniversitemizin İnternet sitesini,  kurumsal 
sosyal medya hesaplarını, sizlerin e-posta adreslerine gönderdiğimiz bilgilendirmeleri esas alınız. Bu kaynaklar 
dışındaki paylaşımları lütfen üniversitemizin duyuruları ve genel görüşü olarak kabul etmeyiniz. 

Sizlerin de bildiğiniz gibi üniversitemizdeki derslerimizin dönem sonu değerlendirmeleri (sözlü, yazılı, 
test, proje, sunum vb.) farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Almış olduğunuz dersin dönem sonu değerlendirme 
tarihleri, süreleri, uygulama şekilleri ve de güvenlik önlemleri dersi yürüten Bölüm Başkanlıkları ve/veya 
Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ilan edilmiş ve de ilan edilmeye devam edilmektedir. Kamera kullanımı 
tüm yapılacak dönem sonu değerlendirmeleri için esas değildir, bazı dersler özelinde ve de gerekli görülebilecek 
değerlendirmeler için planlanmaktadır. Sınavlar ile ilgili güvenlik duyuruları (kamera kullanımının olup 
olmayacağı vb.) ve sınav protokolleri Bölüm Başkanlıkları ve/veya Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ders 
bazında ilan edilecektir. 

Tekrar paylaşmak isteriz ki; siz öğrencilerimize olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Üniversitemizde 
geçirdiğiniz yıllarınızı kendi akademik, bireysel ve entelektüel gelişimleriniz için değerlendirdiğinizi, akademik 
etik noktasındaki hassasiyetinizi görüyor ve de gururla takip ediyoruz. Bu gayretleriniz ve akademik etiğe olan 
bağlılığınız sadece bu dönem ve/veya üniversite hayatınız değil tüm yaşamınız için yol gösterici olacaktır. 

Sınav haftalarına yaklaşırken, yaşayabileceğiniz teknik sorunlar için mazeret haklarınızın saklı olduğunu 
belirtmek isteriz. Bu tip sorunlarla karşılaşılan öğrencilerimiz için telafi sınavları da tertip edilecektir. İleriki 
günlerden bugüne baktığımızda GTÜ ailesi olarak hep beraber elimizden gelenin en iyisini  yaptık diyebilmenin 
umuduyla. 

Sağlık ve başarı dileklerimizle.

Dağıtım:
İşletme Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığına
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