
 

 

Özyeğin Komitesi Talep Toplama Formu Bulguları 

16.04.2020 

NOT: Görüş bildirilen yanıtlarda herhangi bir değişiklik yapılmamış, yanıtlar anonimleştirilerek 

kullanılmıştır; yanıtların içeriği nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık 

nedeniyle Özyeğin Komitesi sorumlu tutulamaz. Doldurulan formlarda, kendisini birebir 

tekrarlayan cevaplar yalnızca bir kez kabul edilmiştir. Bazı sorularda, formu dolduranların 

çelişen cevaplarının varlığı nedeniyle (hem evet hem hayır olarak verilmesi) o soru, kişi tarafından 

cevaplanmamış olarak kabul edilmiştir. Yanıtlar titizlikle incelenmiş olsa da veriler +-1 

değişebilir. Bununla beraber, form 612 öğrenci tarafından doldurulurken fakülte bilgisi 

verilmemiş iki form değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirme alınan form sayısı 610’dur.  

Yanıtlar en başta özetlenmekle birlikte raporun devamında 6 fakülte ve 2 yüksekokul bazında 

ayrı ayrı tüm yanıtlar paylaşılmıştır. Herhangi bir olumsuz tartışmaya mahal verilmemesi adına 

raporun uzun olması pahasına raporda tüm yanıtlara “anonimleştirilerek” yer verilmiştir. 

Otopark ücretleri konusunda öğrenciler ücretlerin iadesi konusunda formda net bir tavır 

sergilemiştir, bu talep sonuçlanarak Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ücretlerin iadesi 

kararlaştırıldığı için formda buna yer vermiyoruz. 

Bu form birbirinden farklı yerlerde bulunan öğrenciler tarafından doldurulmasına ve 

yönlendirme olmamasına rağmen belirli konularda öğrenciler arasında ciddi ortaklıklar 

olduğunu göstermektedir. Bunları en başta madde madde sayacağız.  

 

1. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iadesini talep 

etmektedir. Gerek kampüs imkanlarının kullanılamaması gerek de salgın nedeniyle 

maddi açıdan zorluk altına giren öğrencilerin bu talebi forma ciddi şekilde yansımıştır. 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin bu talebine kayıtsız kalmamak zorundadır. 

 

2. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri online eğitimden memnun olmamakla birlikte bunun 

iyileştirilmesini, bu konuda öğrencilerin fikirlerinin dikkate alınmasını, teknik eksiklikleri 

olan öğrencilerin ihtiyaçlarının üniversite tarafından karşılanarak eşitsizliğin 

giderilmesini talep etmektedir. Örneğin Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinden 

online eğitimden memnun olduğunu belirten bir (1) öğrenci bile yoktur. Öğrencilerin bu 

dönemi çeşitli eksikliklerinden, sıkıntılarından ya da gerekçelerinden ötürü online 

eğitimle sürdürmek istemeyen öğrencilerin Bahar dönemini ücretsiz şekilde 

dondurabilmesi talep edilmektedir. Bu talepler karşılanarak öğrencilerin sıkıntıları 

giderilmelidir.  

 

3. Bu talep formu açıldığında sınavlar konusunda herhangi bir bildirim yapılmadığı için 

sorularda buna dair bir şey yoktu. Ancak “Serbest Kürsü” bölümünde öğrenciler 

sınavlara dair kaygılarını belirtmiştir. Ne var ki online sınavlara dair yapılan son 

açıklamalar gördüğümüz üzere bu kaygıları artırmıştır. Birçok öğrencinin ailesinde, 

çevresinde hastalık problemi yaşanmakta veya ailesinde çalışanlar olduğu için bu stres 

öğrencilere yansımaktadır. Bu nedenle bu süreç öğrenciler üzerindeki kaygıyı en aza 

indirecek şekilde katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmek zorundadır. 



Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) (610 ÖĞRENCİ TARAFINDAN YANITLANMIŞTIR) 

 Evet (57) 

 Hayır, iyileştirilmeli (195) 

 Hayır, verimsiz (304) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli (204) 

 Diğer (Aşağıda fakülteler başlığı altında detaylı şekilde yer verilmiştir.) 

İnceleme: Bu soruya 610 öğrenci tarafından yanıt verilmiştir ve sadece “Evet” seçeneğini 

işaretleyerek online eğitimden memnun olduğunu belirten öğrenci sayısı 55’tir. Bu da memnun 

olanların oranının sadece %9 olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin %91’i online eğitimden 

memnun değildir. Öğrencilerin en az üçte biri online eğitimin verimsiz olacağı veya çeşitli teknik 

imkansızlıkları nedeniyle “Bahar döneminin ücretsiz dondurulmasını” talep etmektedir. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel) (516 ÖĞRENCİ TARAFINDAN YANITLANMIŞTIR) 

İnceleme: Bu soruya 516 öğrenci tarafından yanıt verilmiştir. Seçenek opsiyonel olduğu için 

bu kısımda tek tek yer vermeyeceğiz ancak aşağıda yanıtların hepsini görebilirsiniz. Verilen 

yanıtlar opsiyonel olduğu için yanıtları yüzdelik olarak değerlendirmek uygun değil ancak 

öğrencilerin çok büyük bir kısmının kampüs imkanlarından faydalanılamayacağı için öğrenim 

ücretlerinin iadesini talep ettiği görülmektedir. 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) (604 ÖĞRENCİ TARAFINDAN YANITLANMIŞTIR) 

 Her türlü imkana sahibim. (444) 

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (24) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (120) 

 Diğer (Aşağıda fakülteler başlığı altında detaylı şekilde yer verilmiştir.) 

İnceleme: Bu soruya 604 öğrenci tarafından yanıt verilmiştir ve yanıt veren öğrencilerin 

444’ü “her türlü imkana sahip” olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %26.5’i ise başta 

internet sıkıntıları olmak üzere online eğitime erişmekte teknik sıkıntılar yaşamaktadır. 

Birçok öğrencinin ailesinin yanına, memlekete gitmesinden dolayı online eğitime 

erişememekte yaşadığı sıkıntılar gözetilmeli ve öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayacak 

tedarikler sağlanmalıdır. 

 

NOT: “Serbest Kürsü” bölümünde verilen yanıtları ve şuana kadar 

özetlediğimiz yanıtları raporun devamında detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 

Yanıtlar 6 fakülte ve 2 yüksekokul şeklinde kategorize edilerek detaylı şekilde 

formda yer almaktadır. 

 

 



Hukuk Fakültesi (134 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (22) 

 Hayır, iyileştirilmeli (40) 

 Hayır, verimsiz (51) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (45) 

 Diğer: 

- Dönem tekrarı yapılmalıdır.  

- Sınavları online yapmak haksızlıktır.  

- Bahar dönemi, aynen güz dönemine aktarılmalıdır.  

- Dönem ücretinin belirli bir kısmı iade edilmelidir.  

! Bir kişi, hem ‘’evet’’ hem ‘’hayır, verimsiz’’ şeklinde görüş bildirmiştir.  

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(120 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

 İade edilsin! 

 Online eğitim taleplerimi karşılayamıyor. Dolayısıyla bahar dönemi öğretim ücretinin 

iadesini takep ediyorum. 

 Değismeli 

 Gelecek bir döneme sayılmalı. 

 bahar donemi ucretlerini yalnizca internet uzerinden erisebildigimiz videolara oduyor 

olmamiz hic mantikli degil. odedigimiz ucret okulun her firsatindan yararlanabilmeyi sunuyor 

bize. bu durumda sadece uzaktan egitime cok buyuk paralar odemis oluyoruz ve bu buyuk 

sacmalik. 

 Bahar dönemi ücretleri iade edilmelidir. 

 Ucretler kismen iade edilmeli, online egitim ile kampusteki egitim esdeger degil. Online egitim 

icin fazla bir ucret. 

 ücretler iade edilsin, işçi ve akademisyenlerin maaşları reklam vb ayrılan bütçelerden 

karşılansın, farklı giderler var ise(faturalar gibi) özü ailesi #ödemiyoruz kampanyasına 

katılsın 

 Şuanda okulun bir gideri olmadığı için öğretmen maaşları çıkartılıp geri iadesini öğrencilere 

yapmalı 

 Ücret te indirime gidilmeli 

 Birazı geri iade edilmeli 

 Okulun ve kampüsün fiziki imkanlarından yararlanamadığımızdan dolayı belli bir kısmının 

iade edilmesini talep edebilirim 

 Bir kısmı iade edilmeli ama nasıl hesaplanır bilmiyorum 

 İndirim olması gerektiğini düşünüyorum.Online eğitimin normal eğitim ücretiyle aynı olması 

doğru değil.Daha verimsiz olduğundan buna uygun bir fiyat olması gerektiğini düşünüyorum. 

 Bir sonraki okul dönemi ücretinin bu dönemde ödenilen ücret yerine sayılmasının yapıcı bir 

çözüm olabileceğini düşünüyorum 

 Kesinlikle en azından yarısı bize geri ödenmeli. 



 Online eğitime göre fazla. Bursum da yok, ekonomi de kötü, hocalarla verimli ders işlenmiyor 

youtubedan da ders içerikleriyle ilgili video izlesem aynı şey olur tek fark birinde 35.250 

vermiş olmam 

 Bizler her dönem sadece eğitim almak, sınavlara girip dersleri geçmek için okula ödeme 

yapmıyoruz. Bu kapsamda kampüs olanaklarından yararlanıyoruz (ücretsiz spor olanakları, 

çalışma alanları, kütüphane, seminer/sertifika vb. faaliyetlere katılım vs.), yerinde birebir 

eğitimle nitelikli öğrenciler olarak mezun olmayı hedefliyoruz. Şu anda okulumuzun veya biz 

öğrencilerin elinde olmayan sebeplerle eğitim öğretim kalitemizin düşmesi, almamız gereken 

hizmetlerin tam ve kaliteli olarak sağlanamaması kapsamında bundan mağdur olan öğrenciler 

için alternatif yolların düşünülmesi gerekmektedir. Bu bahar dönemi öğrenim ücretlerinde 

indirime gidilmesi (verilemeyen hizmetler ve giderlerin kampüsün kullanılmamasından dolayı 

düşmesi baz alınarak) veya öğrencilerin eğitim hakkının saklı tutularak bir sonraki dönemde 

devam ettirilmesi gibi uygulamalar söz konusu olmalıdır. 

 Üniversiteye toplamda 1 ay kadar gelebildik bu yüzden bahar dönemi süresinden 1 aylık ücret 

kesilerek kalan ayların ücreti iade edilmeli. Online eğitim verilse dahi üniversitenin sosyal 

imkanlarından yararlanamıyoruz . 

 Bir kısmı iade edilmeli 

 Belirli bir kısmı iade edilebilir bir üniversiteye sadece ders saatinde ders dinlemek için ücret 

ödenmez özellikle bizim üniversitemiz gibi geniş kapsamlı olanlar açısından... 

 İade edilmeli böyle bir eğitim için okula para ödemiyorum. 

 İade edilmeli 

 Belirli oranda iade edilmeli 

 Kesinlikle tamamı veya büyük kısmı iade edilmeli çünkü okulun bize sunduğu hiçbir fırsattan 

yararlanamıyoruz 

 En azından kısmi bir ödeme yapılmalı 

 Geri ödenmeli 

 Bence evdeki eğitimi karşılayan ücretten çok daha fazlasını ödedik bir kısmının geri iade 

edilmesini istiyorum 

 Online eğitim için oldukça fazla 

 Okulun tüm kaynaklarını kullanma karşılığı verdiğimiz ücreti bilgisayar başında kendi 

internet ve elektriğimizi yerken ödemek adil değil. Ayrıca eğitim asla verimli değil baştan 

savma. 

 Dönem ücretinin en azından yarısının geri iadesini talep ediyorum çünkü okula Ödemiş 

olduğumuz para okulun fiziksel ve somut olarak bütün imkanlarından faydalanmamız için 

ödediğimiz meblaydı. Faka bu durumda ödediğimizin karşılığını alamıyoruz bu yüzden iade 

talep ediyorum. 

 Standartların sabit tutulmaya çalışıldığını anlayabiliyorum ancak alınan kalite ve verim için 

ücretler oldukça yüksek. 

 Ücretler azaltılmalı 

 Geri verilmeli okulun diğer imkanları içinde para yatırmıştık. 

 Okul ücretlerinin sadece eğitim değil, okuldaki sosyal etkinlikleri de kapsadığını ve iade 

edilmesi gerektiğini düşünüyorum 

 Uzaktan eğitime devam ediyoruz iade edilmesine gerek yok. 

 Bahar döneminde eğitime dair bir şey görmedik sadece birkaç quize girdij ve corona 

sebebiyle okullar tatil edildi bu ücretler 2020-2021 Güz dönemine aktarılmalıdır doğrusu ve 

olması gereken de budur. 

 Okulun tüm imkanlarından yararlanamadığımız ve önleme eğitimden tam anlamıyla verim 

alamadığımız için bence bir kısmı iade edilmeli 



 Çok fazla online eğitimde sadece hocalara para vermemiz gerekiyor okulun sınıfın elektriğini 

ışığını suyunu kullanmıyoruz internetini bile kullanmıyoruz sınıfı işgal etmiyoruz kütüphaneyi 

kullanmıyoruz gereksiz meblağ ödememiz gerekiyor 

 Iade edilmeli 

 Okul ücretini ödemeyi kabul ederken okul eğitimi, yapısı, imkanlarıyla bütün olarak ele alınıp 

ücret kabul ediliyor. Bu nedenle sadece videolu eğitim vererek ücreti aynı şekilde almak 

okulun öğrencilerine yapılan büyük bir haksızlık olur. 

 Kismen iade edilmeli 

 Öğrencinin lehine olması için askıya alınmalı 

 Okul genel olarak pahalı 

 Ödediğimiz ücret okulun tüm imkanlarını kullanabilmemiz için online eğitim için bu ücret çok 

yüksek 

 Bahar dönemi ücretlerinin belirli bir kısmı iade edilmeli veya yurt ödemeleri gibi bir sonraki 

döneme aktarılabilmeli. 

 Okul kampüsünden yararlanacağımız göz önünde bulundurularak ödeme yapmıştık ve şu an 

sadece online dersler için yüksek bir miktar para ödemekteyiz bir kısmının iadesi ya da 

önümüzdeki dönem ücretinden düşürülmesi daha uygun olur. 

 Online eğitime devam edilecekse bahar dönemi öğrenim ücretleri iade edilmeli.Çünkü 

maalesef verim aynı şekilde olmuyor ve bu sistem gireceğimiz sınavları da etkileyecektir. 

 Sadece online eğitim in o kadar para vermemiz oldukça gereksiz.Biz o ücreti okulun 

imkanlarından da yararlanabilmek için ödüyoruz 

 Bahar dönemini özellikle hukukta videolarla geçiremeyiz. Video izleyerek bu dönemi 

halledemeyiz. Bu dönemin ücreti iade edilmeli ve bence bu dönem kapatılıp herkesin okulu bi 

dönem uzatılmalı. Video izlemeye para vermiş olduk. 

 Geri iade edilmeli 

 Uzaktan aldığımız bir eğitim için oldukça yüksek buluyorum. 

 Ücretler çok yüksek ve bu kadar kötü bir online eğitim için asla değmez öğrenim ücretlerinin 

yarısı geri verilmeli 

 İade edilmesini ya da 2020-2021 güz dönemi ücret ödemesi olarak sayılması gerektiğini 

düşünüyorum. 

 yuksek bir bolumunun iadesini talep ediyorum. 

 Hesaplanarak derhal geri verilmeli, hiç kimse video izlemek için 35 bin tl ödememeli. 

 Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iadesini talep ediyorum. Çünkü; ben bu üniversiteyi tercih 

ederken en önemli etken tabiki eğitimiydi. Fakat kampüs hayatı diye bir gerçekte var ve bu 

Özyeğini bir çok üniversiteden ayıran önemli bir husustur. Ülkenin durumu sebebiyle kampüs 

hayatı ve üniversitemizin bize verdiğimiz ücret kapsamında sunduğu hiç bir hizmetten 

yararlanamıyoruz. Eğitimin devamı şart tabiki. Fakat Bahar Dönemi Ücreti göze alınırsa; 

ödenen ücretin karşılığını tam teşekkür alamıyoruz. 

 Ozsllikle online egitim icin gereksiz oldugu belli birsey zaten. 

 En azından kısmi olarak iade edilmeli 

 Okul kampüsünden yararlanacağımız göz önünde bulundurularak ödeme yapmıştık ve şu an 

sadece online dersler için yüksek bir miktar para ödemekteyiz bir kısmının iadesi ya da 

önümüzdeki dönem ücretinden düşürülmesi daha uygun olur. 

 Bu dönemin ücretlerini iade etmek yerine, diğer dönemin ücretlerini vermemek daha mantıklı 

 Bir sonraki döneme aktarılabilir. 

 Bahar döneminde eğitime dair bir şey görmedik sadece birkaç quize girdij ve corona 

sebebiyle okullar tatil edildi bu ücretler 2020-2021 Güz dönemine aktarılmalıdır doğrusu ve 

olması gereken de budur. 



 En az yarısı iade edilmeli.Okulun fiziki şartlarından yararlanamıyoruz neden aynı ücreti 

veriyoruz görüntü kalitesi de berbat ayrıca youtube da tonlarca ders videosu var zaten 

 Okulun seçmemdeki sebep sadece egitimi değildi .Özyegini kampüsü ve imkanları için seçtim 

şimdi ise hiçbirini kullanamıyorum. Eğitim ücretlerinden sadece öğrencilerin kullandığı kısım 

alınmalı ve gerisi iade edilmelidir.Öğrenci mağdur edilmemelidir. 

 Uzaktan eğitime devam ediyoruz iade edilmesine gerek yok. 

 Dönem ücretinin bir kısmı iade edilmeli. Dönem ücretleri okuldaki spor merkezi, çalışma 

sınıfları, kütüphane gibi sunulan imkanların tümü için ödeniyor. Uzaktan eğitime aynı parayı 

ödeyecek olmamız hakkaniyetli olmayacaktır. 

 Şu an okulu kullanamıyoruz. Online eğitimden aldığımız verim ile sınıf içinde birebir 

aldığımız eğitimin verimi çok farklı. Verilen ücret bu online eğitim için çok fazla 

 Kismi iadesi yapilmali 

 Okulun ögretim ucretleri yalnizca egitim hizmetini degil kampus ici isletmelerin sagladigi tum 

hizmetleri kapsadigi icin bahar donemi ucretleri egitim hizmeti ve ogretim gorevlileri 

maaslari ayri tutulmak kaydiyla indirilmeli veya gelecek yildan dusurulmeli. 

 Online eğitim için gereksiz yüksek 

 Geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum 

 Hem hocaların sınıf ortamındaki kadar verimli olamamalarindan dolayi hem de okulun 

imkanlarindan faydalanamadigimizdan dolayi hocalarin online ortamdaki hakedislerinin ve 

yaklasik 1 ay kadar okula gittigimiz ucretlerin hesaplanıp odedigimiz Bahar donemi total 

ucretinden dusulerek tarafimiza iade edilmesi gerektigini dusunmekteyim 

 Ücrete karşılık verimli bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. 

 Bir kısmının geri ödenmesini talep ediyorum 

 Bu bahar bu durumda kalmak kimsenin suçu olmadığından öğrenciler aldıkları derslerden 

kalmayacak şekilde dönemi atlatmalı. 

 Tam ücretin ödenmesini mantıksız buluyorum sonuçta okulun sunduğu bir çok imkanı 

kullanamıyoruz 

 Bence bir kısmı iade edilmeli. Öğrenciler şu an bir çok şeyden yaralanamıyor. Hocalarla yüz 

yüze görüşemiyor sorularını soramıyor özellikle mezun olacak öğrencilerin bu dönemde çok 

sık hocalarla muhattap olması gerekirken bunlar yapılamıyor. Evet hocalarız eğitim vermeye 

devam ediyor ama okula ödenen ücret az bi ücret değil dolayısıyla bi kısım iade edilmeli ya da 

telafi edici bir şey yapılmalı. 

 Ucretler saglanan fiziki kosullar da goz onune alinarak belirleniyor. Sadece online devam 

eden egitimler her yerde daha dusuk fiyatlandirilir. Bu sebeple ogrenim ucretlerinin 

hesaplanarak fazla kismin iade edilmesi gerektigini dusunuyorum. 

 En azından indirim yapılmalı. Çünkü okulun çoğu imkanından yararlanamıyoruz sadece 

çekilen videoları dinlemek için dönem ücreti alınmasını yersiz görüyorum. 

 Öğretim ücretinde iadeye gidilmeli. Sonuçta eğitimde verimin düşüşü söz konusu. 

 Otopark ve yurt ücretleri iade olabildi 

 Okul tarafindan vaat edilen yuz yuze egitim kosullari gerceklesmediginden donemlik 

verdigimiz ucretin karsiligi alinamamaktadir bu sebeple ucretin iadesi veya indirim gibi bir 

secenek bizlere sunulmalidir. 

 Okulda bize sağlanan koşulların ücretleri son dönem öğrencisiysek iade edilmeli, eğer devam 

eden öğrencilersek sonraki dönemin ücretinden düşülmelidir. Örneğin internete okulda 

bağlanmamız için okul parasının içinden ücret alınıyordu eminim ki. Şuan bundan 

yararlanamıyoruz ve ev internetinden veya telefonumuzda kendimiz eğitim için bunu 

karşılamak zorundayız. 

 Gereğinden fazla olduğunu düsünüyorum su anda ekonomik açıdan herkes zorluk çekiyor 

olağanüstü halden dolayı kimse çalışamıyor 



 Gereksiz yere ödeme yaptığımızı düşünüyorum en azından 23 Mart sonrasını ücretlerinin geri 

verilmesi gerektiğini düşünüyorum 

 Ücret ödenmemesi gerektiğini düşünüyorum, sınavlar online yapılırsa çok az bir ücretin 

alınması gerekiyor 

 Online eğitim sisteminde her ne kadar okulun kendi akademisyen kadrosundan yani kendi 

hocalarımızdan dersi dinliyor olsak da üniversite yönetimi okul ücretleri hakkında düzenleme 

yapmalıdır. Zira okul ücretinin içeriğini sadece akademisyenden ders dinlemek değil; 

kendisine her daim ulaşabilmek, yüz yüze danışıp görüş alabilmek; okulun kütüphanesinden, 

spor merkezinden, internetinden, düzenlediği bölüm içi - bölüm dışı etkinliklerden, seminerler 

vs. yararlanmak oluşturmaktadır. Fakat söz konusu süreçte öğrenciler olarak bunların 

çoğundan yararlanamadığımız için mağdur konumunda bulunmaktayız. Ben her ne kadar 2 

ders alıyor ve dönem ücretini daha az ödüyor olsam da ücretlerin en azından belirli bir 

kısmının indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

 Ücretler bir sonraki güz dönemine aktarılmalı güz döneminde ücret alınmamalı 

 İade edilmeli 

 Virüs bittigi zaman bu dönem tekrarlanmalı internet bilgisayarı olmayan arkadaşlarım var 

Benimde internetim iyi çekmiyor bulundugum konumdan dolayı.Diger döneme kaldıgımız 

yerden başlamalıyız. 

 Ücretler azaltılmalı 

 Boşa gittiğini düşünüyorum. 

 Çok yüksek. Memur çocuğuyum. Okulun imkanları İçin bu okuldayım. Fakat şu an o 

imkanlardan yararlanmıyorum. En azından bir kısmını geri ödeyebilirsiniz 

 Bir kısmının geri ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul için ödenen ücretler sadece 

eğitim için değil okul içerisinde sunulan farklı imkanlarıda kapsamaktaydı. Bu nedenle sadece 

online üzerinden bir eğitim için verilen ücretler makul değildir. 

 Okulu ve okuldaki şartları kullanmadığımız(hocalar hariç) için öğrenim ücretinin en azından 

indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

 Öğrenci lehine ödemeler askıya alınmalı 

 Eğitimimizi verimli olarak alamadığımız ve okulun imkanlarından faydalanamadığımız için 

ücretlerin belli bir kısmı geri ödenebilir. 

 Hesaplanarak derhal geri verilmeli, hiç kimse video izlemek için 35 bin tl ödememeli. 

 Zaten bursumu kaybetmiştim boşuna bir dönem parası ödeyip online eğitim sistem kurbanı 

olmak istemiyorum açıkcası. Çok verimsiz bir ortamda çalışıyoruz hocaların bunu sınav 

hazırlarken göz önünde bulundurması gerekir. 

 Mevcut üzücü durumdan dolayı öğrencilere bahar dönemi ücretleri açısından bir kolaylık 

sağlamalı, iade olabileceği gibi en azından bir miktarın geri ödenmesi söz konusu olmalıdır. 

Sonuçta okullarda aktif bir şekilde ders işlenmediğinden ve mali durum bu olay sonucu 

herkesi etkilediğinden bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Bahar donemi ogrenim ucretleri iade edilmeli diye dusunuyorum 

 Olumsuz bir düşüncem yok çünkü olağandışı koşulları yaşıyoruz ve okulun elinde olan bir 

durum değil. Yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket ediyorlar. 

 Normal 

 Tam bursluyum 

 Online egitim icin fazla bir ucret, ama nasil telafi edilebilecegini bilemiyorum. Duruma gore 

makul bir kismi iade edilebilir. 

 Oldukça yüksek , ülkemizin bulunduğu durum itibariyle isteyen öğrencilere ücretsiz 

dondurabilmeli 

 Bursu öğrenciyim ancak dondurma opsiyonu arkadaşlarım için bence adil olacak 



 Oldukça yüksek , ülkemizin bulunduğu durum itibariyle isteyen öğrencilere ücretsiz 

dondurabilmeli 

 Yarı ücreti öğrencilere geri iade edilmeli 

 Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece online 

eğitim için verilen dönemlik ücret kat be kat fazla. Okuldan faydalanabilme olanağımız yok. 

 Okula sadece 5 hafta geldik. Örgün öğretim ve online eğitim maliyetleri karşılaştırılmalı ve 

aradaki fark, ödeyenlere iade edilmeli. 

 Donem online da olsa devam ediyor bu nedenle ucret konusunda geri odeme gibi durum 

olmasi bence mantiksiz olur. 

 Geri iade edilmeli 

 Bizler her dönem sadece eğitim almak, sınavlara girip dersleri geçmek için okula ödeme 

yapmıyoruz. Bu kapsamda kampüs olanaklarından yararlanıyoruz (ücretsiz spor olanakları, 

çalışma alanları, kütüphane, seminer/sertifika vb. faaliyetlere katılım vs.), yerinde birebir 

eğitimle nitelikli öğrenciler olarak mezun olmayı hedefliyoruz. Şu anda okulumuzun veya biz 

öğrencilerin elinde olmayan sebeplerle eğitim öğretim kalitemizin düşmesi, almamız gereken 

hizmetlerin tam ve kaliteli olarak sağlanamaması kapsamında bundan mağdur olan öğrenciler 

için alternatif yolların düşünülmesi gerekmektedir. Bu bahar dönemi öğrenim ücretlerinde 

indirime gidilmesi (verilemeyen hizmetler ve giderlerin kampüsün kullanılmamasından dolayı 

düşmesi baz alınarak) veya öğrencilerin eğitim hakkının saklı tutularak bir sonraki dönemde 

devam ettirilmesi gibi uygulamalar söz konusu olmalıdır. 

 Dersler aşırı verimsiz. Online olarak canlı yapılmalı. Aksi taktirde ücret ödemek anlamsız 

geliyor. 

 Iade edilmesini talep ediyorum 

 Online eğitimi verimsiz buluyorum bir bilgi alamadığım sistem için para ödemek istemiyorum 

 Ogrenim ücretlerinin kampus hayatında geçiremedigimiz mart ayından haziran ayına kadar 

olan ki taksitlerinin ödenmemesi 

 Okuldan fiziki olarak yararlanmadığımız için ücretlerin geri verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. 

 En azından bir kısmı iade edilmeli çünkü üniversitenin birçok imkanından mahrumuz. 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(132 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (104)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (10) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (20) 

 Diğer: 

- Bir kişi, internet bağlantımda sorunlar olabiliyor şeklinde cevap vermiştir. 

- Bir kişi, bilgisayarının ve internetinin mevcut olduğunu ancak eğitim için gerekli olan 

uygulamaların bilgisayarında mevcut olmadığını ve bulunduğu ortamın eğitim için uygun 

olmadığını belirtmiştir.   

 

Serbest Kürsü  

(48 kişi görüş bildirmiştir.) 



 

 Okulun ücretleri ödeyip öğrencilerini daha iyi koruması gerekirdi. Online eğitime geçişte ve 

bu süreçte bizleri bilgilendirmede geciktiler ve eksik bilgilendirdiler. Bunların telafisi gerekli 

sadece ücret ödemek değil yardım gereken ögrencilere egitime ulasabilmeleri icin destek 

olmalari. 

 Şuanda bir verim alamıyorum ne hocalardan ne okuldan, bu yüzden dondurmak daha mantıklı 

 Sınavlar nasıl olacak 

 Özyeğindeki otopark ve okul ücretleri ödeyenlerin paraları geri yatırılsın. Yurt bursu alan 

öğrencilere direkt nakit para verilsin. 

 Sınavların nasıl ve ne zaman olacağı hakkında en kısa zamanda dönüş sağlamalılar. Ücretler 

konusunda iade olmasa bile bütün öğrencilere bilgisayar imkanı sunmalılar ya da bir sonraki 

dönemde indirim yapılmalı. 

 Online eğitimden herhangi bir fayda sağlayamıyorum çünkü bulunduğum ortamda internet 

yok içinde bulunduğumuz durumdan dolayı tüm fakülte öğrencilerine eşit bir şekilde bahar 

dönemi derslerinin geçirilmesini akademisyen hocalardan ders notlarının paylaşılmasını talep 

etmekteyim. 

 Mağdur olmak istemiyoruz 

 Vize sınavları iptal edilmeli quizler vize yerine sayılmalı sadece final sınavlarına 22 mayısdan 

sonra girmeliyiz 

 Zaten zor bir süreçten geçiyoruz akrabalarımızın yanında olamıyoruz birde derslerle 

boğuşmak çok zor 

 Online sınav gelsin vize ve finaller için 

 Fiyat %80 oranında azalmalı 4 saatlik dersi hoca 1 saatte anlatıyor para sizcede fazla değil mi 

?? 

 Bahar dönemini uzaktan eğitim şeklinde ilerletmek yerine yaz okuluna çevirebilirlerdi. 

Böylece geçirilen bu sürecin stresi içerisinde derslerimizi de bu stresin parçası yapmak yerine 

alışılmış olan geleneksel eğitim tipinde dönemimizi rahat bir şekilde tamamlamış oluruz. 

 Kendi bölümümde sınavlarla ilgili bir bilgilendirilme hala yapılmadı. 

 Virüs atlatılana kadar sistem dondurulmalı. 

 Böyle kriz bir ortamda hala neden eğitimi düşündüğümüzü anlayamıyorum. Ailem yarın acaba 

alışverişe gidebilir miyiz diye düşünüyor ama biz hala acaba verimli eğitim alabilir miyiz diye 

düşünmek zorunda bırakılıyoruz. 

 Bence bu dönem okul kapatılmalı. Videolarla bu dönemi geçiremeyiz. Sınavlar da muallakta. 

Sınavlarımızı böyle videolardan öğrendiklerimizle yapamayız. Bu şekilde olmaz. 

 Sınavlar hakkında endişeliyim ve eğer ki online sınav söz konusu olacaksa öğrencilerin 

mağdur olmaması adına zorlayıcılığı daha az olan bir sınav yapılmalı. 

 Online eğitim bir zorunluluk olmamalı. İmkanlar yeterli olsa bile öğrencinin talep ettiği eğitim 

yöntemi bu olmayabilir. Okul yönetimi içinde bulunduğumuz durum neticesinde farklı 

seçenekler sunarak seçimi öğrenciye bırakmalıdır. 

 Online egitim sizin tercihiniz de değil bunu biliyoruz fakat ozellikle kendi bölümüm için 

hukuk online ogrenilemez. Eksik ogrenip mezun olmak istemiyorum. En azindan bahar 

donemi icin ucretsiz dondurma imkani vermenizi arz ediyorum. Cunku bu sekilde hem 

ogrenimimi eksik tamamlayacagim derslere olan bagim ve ciddiyetim azalicak bunu 

biliyorum. Sinavlar olmasi durumunda her sey daha kotu olucak. Online sinav benim 

bolumum icin dusunmesi gercekten zor bir durum. Lutfen dikkate aliniz. Tesekkurler. 

 Online etim tam bir online eğitim değil böyle devam edicekse düzeltilmeli sınavların nasıl 

yapılacağını açıklamanızı istiyoruz. 

 Kendi bölümümde sınavlarla ilgili bir bilgilendirilme hala yapılmadı. 



 Online sınav olmasını istemiyorum, adaletli olduğunu da düşünmüyorum. Evlerimizden, 

yurtlarımızdan apar topar çıktık ve bu kadar uzun süre geri dönemeyeceğimizi düşünemedik 

çoğumuz. Benim kitaplarım yanımda değil mesela ve çok zorlanıcam bu süreçte. Zor bir 

süreçten geçiyoruz ve bu sebeple evde tam anlamıyla odaklanmak da çok zor. Eğer mümkünse 

okul olarak ayrı bir karar alabilme şansımız varsa yaz tatili dönemini şimdi yapıp, tatil 

döneminde ise hızlandırılmış bir eğitim sürecinin sonrasında sınav dönemi geçirebiliriz 

okulumuzda diye düşünüyorum. Kesinlikle online sınav olmasını doğru bulmuyorum. Bizim 

için yayarlı bir uygulama olmayacaktır. 

 Verimsiz olan uzaktan eğitim yerine zorunlu yaz okulu yapılmalı.Dersler uzaktan eğitimle çok 

verimsiz geçiyor ve okul uzamaması için yaz okulu yapılmalı. 

 Sınavlar hakkında hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Sınavlar nasıl olucak? Online sınav 

istemiyorum. Onun yerine çeşitli ödevlerle öğrenci ile etkileşim sağlanmalıdır. Sec101 dersini 

nasıl vereceğiz? 

 Online sınav gelsin vize ve finaller için 

 Verilmiş olan eğitim ücretlerinin bir kısmı geri ödenmeli 

 Bu dönemin ne olursa olsun verimsiz olacağı çok açık. Özellikle benim gibi son sınıf 

öğrencilerine müsamaha gösterilip mezun edilmesini çok isterim cünkü zaten vakit ve imkan 

kaybı yaşandı, yaz dönemine kalmamız işimizi daha da zorlaştırır. Okulun yaptığı tüm 

çabaları çok mutlu ediyor. 

 Yaz dönemine kaydırılmalı dersler. 

 Hukuk bölümündeyim derslerin video şeklinde yüklenmesi iyi değil çünkü bazı hocalarımız 

internetlerinde sorun olabiliyor videolar takılıyor. Bunun yerine öğrencilerinde soru 

sorabilmesi ve dersi önemsemesi için zoom uygulamasının kullanılması daha iyi bir yöntem 

olur diye düşünüyorum. 

 Eğitim ücretinin iadesini talep ediyorum. Hocalarımızdan karşılıklı bir eğitim almadık ve bu 

şekilde online eğitim olsa da bir mağduriyet söz konusu. 

 "Her bölümün teori kısmının yanında pratik kısmı da var. Bunun için online eğitim de 

sağlanmalı, program geliştirilmeli ya da mevcut sistemler okulumuza uyarlanmalıdır. Video 

izleyerek hocayla mail yoluyla anlık olmayan bir iletişim kurmak sağlıklı değil, aldığımız 

eğitime zarar veriliyor, kalitesizleşiyor. Sesler çok kesik geliyor, hukuk bölümünde kitaptan 

bilgiye ulaşabilirim ancak diğer bölümlerde bir matematik sorusu dinlenerek, görsel olarak 

takip edilmeden çözülemez. Anlık soru sorulmadan anlaşılamaz. Hocaların öğrencilerle anlık 

teması sağlanmalı ve süreç hakkında bilgilendirilmeliler.  

 Hocaların ekipmanları videoları çekmeye, ses kalitesini ayarlamaya elverişli olmayabilir. 

Gerekirse onlara okul tarafından ekipman sağlanmalıdır. Bu aldığımız eğitimi de hocaların 

bizlere daha iyi ulaşabilmesini de iyileştirebilir.  

 Okulumuzda laptobu olmayan arkadaşlarımız varsa onlara laptop bu dönemlik tahsis 

edilmelidir.  

 Yurtta kalmıyorum ancak yurtta kalan arkadaşlarımız eşyalarını alabilmeli ve bu dönem için 

ödedikleri ücretler kendilerine iade edilmeli. Bu onların ekonomisinde iyileşme sağlayabilir." 

 Okul ücretinin azaltılmasıni düşünüyorum ve yazın online yaz okulu açılmalı bu olağanüstü 

halden dolayı mezuniyetimiz daha fazla gecikmemeli 

 Evimde internetim olmadığından online eğitimden yararlanmak benim için bir hayli zor 

oluyor. İnterneti olan arkadaşlarıma ya da akrabalarıma gitmem gerekiyor. Bu konuda da bir 

çözüm bulunmasını ve sınavlar hakkında bir an önce bilgilendirme yapılmasını talep ederim. 

Bu sayede öğrencinin derse daha disiplinli ve odaklanmış şekilde çalışması sağlanacaktır. 

 Online sınav hiç bir şekilde istemiyorum. 

 Bahar dönemi ücretinin bir kısmını geri iade edebilirsiniz. Okuldan faydalanamıyoruz. Video 

dersler bi ücreti gerektirmiyor. 



 Bu sene mezun olacak öğrenciler için süreç nasıl ilerleyecek bunun hakkında daha detaylı 

bilgilendirme yapılmalı. Sınavlar nasıl olacak? kep töreni olacak mı? Olacaksa ne zaman 

olacak? Bu durumun bizlerin mezuniyeti kapsamında olumsuz etkileri olacak mı ve mağdur 

olmamanız adına tedbir alındı mı? Bunlar ve benzeri bir çok soru şu an bizler için cevapsız 

maalesef. Ayrıca vizelere giremeyeceğiz büyük ihtimalle. Bu nedenle sadece final sınavı ile 

mi değerlendirileceğiz? 

 Okul ücretinin verilmesinden en azından tamamının ödenmesinden şikayetçiyim.ücretlerde 

kısmen veya tamamen indirim yapılabileceğini düşünüyorum çünkü online eğitim için okul 

fiyatının ödenmesinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. 

 Hukuk fakültesinde okuyorum 4 sınıfım ve son dönemim egitim hayatım boyunca online 

sınava girmedim tecrübem olmayan bir sınavda başarısız olma ihtimalim daha yüksek 

endişelendiriyor 

 Özellikle bu dönem mezun olacak öğrencilerin son dönemlerini kaos ortamında geçirmiş ve 

bundan sonucunda verim alamamış olacaklardır. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak adına yaz 

okulunda 30 kredi alabilme imkanımız olmalı. 

 Sınavların akıbeti hala daha belli değil 

 En başta online sınav durumunu ele alacak olursak bu durum birçok kişiyi olumsuz 

etkileyecektir en başta bilgisayarı vs olmayan, kırsal kesimde yaşayan arkadaşlarımızı daha 

olumsuz etkileyecektir. Ayrıca internet bağlantı sorunu yaşanması da muhtemel. Benim gibi 

son dönemi olan öğrenciler için online sınav oldukça risklidir ayrıca bizim bölüm gereği buna 

hiç müsait ve elverişli değildir. Diğer değinmek istediğim husus ise otopark ücretleridir. Ben 

mesela otopark ücretini 11.03.2020 tarihinde ödedim yani sadece 3 gün kullanabildim. 

Dolayısıyla otopark ücretleri acilen geri ödenmelidir sonuçta giremediğimiz otoparkın ücretini 

bizden almanın mantığı yoktur. Umarım bu hususlar dikkate alınır. 

 Sınavlar nasıl olacak 

 Bir an önce mezun olabilmemiz için online eğitim devam etmeli bnce ki son dönemler mağdur 

olmasın 

 Tek merakim sinavlarin ne sekilde yapilacagi, bu konuda bize hicbir aciklama yapilmadi. 4 

sene boyunca yaz okulu yapmadan bu sene mezun oluyordum, sinavlarim yaz okulu seklinde 

sarksin istemiyorum. 

 Salgın nedeniyle derslerimiz her ne kadar online yapılsa da yüz yüze eğitim etkisi olmuyor. 

Ücretsiz bi şekilde dönemi iptal edip ödenen okul bedellerini de güz dönemine aktarılmalı. 

 Salgın nedeniyle derslerimiz her ne kadar online yapılsa da yüz yüze eğitim etkisi olmuyor. 

Ücretsiz bi şekilde dönemi iptal edip ödenen okul bedellerini de güz dönemine aktarılmalı. 

 Dersler online olmaya devam edecek ise canlı olarak yapılmalı. Herkes belirli saatlerde canlı 

olarak katılmalı. 

 Benim babam bir mülki amir sürekli insanlarla birlikte olmak zorunda kalıyor keza abim 

doktor ikisinin de can güvenliği yokken zaten hocadan zor anlayabildiği dersleri online 

ortamda anlayamıyorum. 

 

 

Sosyal Bilimler Fakültesi (38 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (6) 

 Hayır, iyileştirilmeli (13) 



 Hayır, verimsiz (17) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (12) 

 Diğer: 

- Video kayitlari oldugu zaman iyi, geri donup bakabilyoruz. Ama dil dersinden hicbir sey 

anlamiyorum ve 4 saatlik dersi 2 saat yapiyoruz. Secmeli derslerimden biri hicbir aciklamaa 

yapmadi. Bozim hocalarimiz biraz daha esnek psikoloji de ama cs ten bir arkadasim neredeyae 

agliycak yaptiklari baskidan oturu. SUan ben zaten okul ojuyor gibi hissetmiyorum hicbir 

sekilde, bosuna bir para odemis oldum okula. 

- Asenkron olması,her hocanın farklı sistem kullanması öğrencilerde sorun çıkartıyor. Teknolojik 

sorunlar,yetersizlikler sorun yaratıyor. 

- Yüz yüze görüşmek ve soru sorabilmekteki verim alınamıyor, elden dağıtılan derste grupça 

yaptığımız aktiviteleri yapamıyoruz. Dersler olması gerekenden çok daha verimsiz şekilde 

geçiyor, bu ne okulun ne öğrencilerin suçu, bu yüzden herkese kendi seçim hakkı tanınmalı. 

Ben kaliteli eğitim almayı okulun uzamasına tercih ediyorum. 

! Bir kişi, hem ‘’evet’’ hem ‘’hayır, iyileştirilmeli’’ şeklinde görüş bildirmiştir. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(32 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

Derslerni deoplayan öğrencilere para iadesi yapılmalı 

Bahar dönemi ücretleri tamamı ya da bir kısmı iade edilmeli çünkü okulun tüm fırsatlarından yararlanamıyoruz ve 

kampüsü kullanamıyoruz. 

Bir kısmını iade etmeliler 

Belli bi kismi iade edilmeli 

verilen öğrenim ücretinin online eğitim için çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte tabii ki bir miktar para 

kesintisi yapılmalı tabii ki fakat bu süreçte okulun elektrik vb hiçbir kaynağını kullanmadığımız için verilen paranın fazla 

olduğunu düşünüyorum. 

Eğitimi düşündüğümüzde alınmasını doğru bulmuyorum.Aynı kalitede eğitim görmüyoruz.Haliyle bir indirime ya da 

ertelenme veya alınmama düşünülmeli. 

Paranın hakkını verdiklerini düşünmüyorum.Ücret ödemek şu an için çok saçma 

tam ücret alınmaması gerektiğini düşünüyorum 

Geri ödenmeli 

Okulun tüm olanaklarından faydalanılamadığı için bir kısmının öğrencilere geri ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Biz o paralari sadece derse vermiyoruz, ayni zamanda okulun imkanlarina da veriyoruz. En azindan 1/4 i geri Odenmeli. 

Online egitim, egitim gibi olmuyor. Youtube videosu izleyip not aliyor gibiyim. Okulun bir amaci vardi. Suan yapilani 

dogru bulmuyorum ve motivede etmiyor. SOnucta bizim evlerimizde de sorumluluklarimiz var ve ailem evdeyim diye 

her seyi benden bekliyor. BEnim okuluma mi devam etmem evde is mi yapmam lazim. Bir kac videoya para oduyor 

gibiyim. 

Bence bahar dönemi ücretlerinin en az yarısı geri ödenmeli. Çünkü biz sadece öğrenim için değil okulun kaynaklarını 

kullanabilmek için de para ödüyoruz ama şu an kullanamıyoruz. 

Ücretler iade edilmeli biz onları yüz yüze eğitim için veriyoruz 

bahar dönemi ücretlerinin bir kısmı iade edilmeli. Ekonomik olarak sıkıntılı günler bizi bekliyor... 

iade edilmeli 

Buyuk bir kismi iade edilmeli sonucta okulda egitim alamiyoruz. 

Eğitimi düşündüğümüzde alınmasını doğru bulmuyorum.Aynı kalitede eğitim görmüyoruz.Haliyle bir indirime ya da 

ertelenme veya alınmama düşünülmeli. 



Bir kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum, online eğitim ile tam karşılığı alınmıyor 

Eğer uzaktan okumayı kendim için yeterince verimli bulsam açık öğretim okurdum. Ailemin bu kadar bütçe ayırıp her 

imkanından faydalanmam için beni yolladıkları bu okulda online eğitim aynı karşılığı veremez. Ne eğitim kalitesi, ne de 

faaliyetler. Okul öğrencilere kendi seçimini sunmalı. En azından online memnun kalmayacaklarını düşünüp 

withdrawlayacakları derslerin ücreti verilmeli, ya da daha sonra bu kadar kredilik ücretsiz hak tanınmalı. Mümkünse 

dönem dondurulması hakkı tanınmalı. En kötü senaryoyla herkesten belli miktar ücret indirimine gidilmeli. Rektör 

tarafından aksi söylenmesine rağmen bizim departman dersleri online işlenmeye çalışmakta ve ben kesinlikle verim 

alamamaktayım. Bir çok öğrenci de saatlerini uyduramamakta, geçen dedemi hastaneye bırakmak zorunda olduğumdan 

iki dersimi kaçırdım örneğin. 

Okula verdiğimiz yıllık ücret,okulun tüm fiziki kaynaklarından yararlanmak için veriliyor.(Kütüphane 

hizmetleri,labler,bilgisayarlar,ve daha bir çok teknoloji) Ancak bu kaynakların çoğunu covid sebebiyle 

kullanamıyoruz.Okula gidemiyoruz.Dolayısıyla verdiğimiz yıllık ücretin bahar dönemine ait kısmının 

güncellenmesi,onlne eğitimi kapsayan eğitim ücreti hariç kısmın iade edilmesini talep ediyoruz.Alınan ücret sadece 

online eğitim için çok çok fazladır. 

Bir kısmı geri iade edilmeli. Online sistem için ücret fazla. 

ne bilim ya, geri verin desek vermezler. bi şekilde kompanse etmek için kendilerini parçaladılar zira. canımızın 

derdindeyiz, okulun otoparkını bile ücretlendirip geri adım atmayan zihniyetle yarı dönem paramızla pazarlığa oturacak 

mental dayanıklılık kalmadı bende. size güveniyorum dostlar, bu konuda çoğunluk ne düşünüyosa destekliyorum. 

Biz okulun tüm imkanlarını kullanmak için bu kadar para öderken şu anda sadece ne kadar yeterli olduğu bile 

tartışılabilecek hocaların ses kayıtlarına erişimimiz var. Bu sebeple ücretler yarıya düşürülmeli 

Biz o ücretleri okulun her türlü imkanından faydalanabilmek için veriyoruz,lmse koyulan slaytları okumak için 

değil.Verdiğimiz paranın karşılığı online olamaz.Paranın tamamı olmasa bile bir kısmı iade edilmeli.Çok zor durumda 

kalan,işlerinden olan aileler var. 

online egitim icin bu kadar ucret odemek cok sacma,hepsi degilse bile bir kısmı iade edilmeli bence 

Olaganustu bir durum oldugu idade edilmesi taraftari degilim ama bu zorunlu uxaktan egitime gecis, sistemimiz LMS in 

ne seviyede yetersiz oldugunu ortaya koydu bence. Hocalarin yapaildigi tek sey video atmak. Bu da yuzyuze dersin yuzde 

biri efektif degil dogal olarak. Okulumuzun inavosyonunda basarili oldugu tek sey ogrenciyi soymanin cesitli yollari 

oldugundan bunun gelisecegini de sanmiyorum. 

Online egitimi verimsiz buluyorum, okula odedigimiz ucret okulun butun imkanlarindan yararlanabilmek icin. Hal boyle 

olunca, sadece videoya okadar para vermeyi sacma buluyorum. Iade yapilmali 

Öğrencilere geri ödenmeli 

Kesinlikle öğrencilere geri ödenmeli çünkü okulun imkanlarından yararlanamıyoruz sadece video izlemek için bütün 

imkanları kapsayan bir ücret ödemek haksızlık en azından bir kısmını okul geri ödemeli. 

Kesinlikle egitim ucretleri yari yariya dusmeli ve okulundaki online egitim yetersizligi olan ya da online egitim alamayan 

ogrenciler yuzde elli kredi basi ucret vererek imkanlarimizdan yararlanabilmeli en azindan dersleri kendi okullarinda 

saydirabilenler icin boyle bi imkan olusturulmali. Egitim ulkemiz icin cok onemli Ozyegin Bir cok konuda cok duyarli 

oldugu gibi bu konuda da boyle bir sey yapmali diye dusunuyorum. 

Verimsiz olması dışında videolar kısa ve verilmesi gereken ders saatinden kesinlikle daha az. Bu yüzden öğrenim 

ücretlerinin kısmi olarak iade edilmesi gerekiyor. 

En azından belli bir bölümü iade edilmeli çünkü verilen ücret karşılığında verilmesi beklenen hizmetlerin bir çoğundan 

faydalanma olanağımız yok. 

Belirli bir kismi geri iade edilmeli 

Bir kısmının geri iade edilmesi gerekir 

 

 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(38 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (29)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (1) 



 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (6) 

 Diğer: 

- Sisteme aynı anda girmeye çalıştığımızda sistem donmaya başlıyor. 

- Uygulamalar sıkıntı çıkartıyor. Derse geç bağlanıyor, sistemden rastgele atılabiliyoruz. 

Mikrofonlar sıkıntı çıkartabiliyor, araya farklı sesler giriyor. 

 

Serbest Kürsü  

(13 kişi görüş bildirmiştir.) 

Ders zamanlarında canlı ders olmalı. Video yüklemek verimli değil. 

Ben hazırlık öğrencisiyim ve evde oturup aldığım eğitimden hiç memnun değilim ve ailem zor şartlar altında beni 

okutuyor.Eğer okul bu kur zorunlu olarak evden de tamanlılqcak diyorlarsa iyi bir çözüm üretmeliler böyle olamaz. 

Odemelerin bir kismi iade edilmeli. 

Sınavların nasıl olacağı beni endişelendiriyor. Bir sınıfta 80-100 kişiyiz örneğin bize belirli bir saat verilip o saatte 

sınava online girmemiz istenirse. Sistem kitlenebilir,sorunlar ortaya çıkar. Bu daha önce yaşandı. O yüzden sınavdan 

online lms ten olabilir ama süresinin 1 saat gibi kısa olması sıkıntı çıkartabilir. En az iki giriş hakkı ve 2 saat hak 

olmalı. 

online eğitim çok verimsiz.. Konsantre olmakta zorluk çekiyorum.. Birebir iletişim ile ekrandan dersi takip etmek çok 

zor. Evet dönem içinde sosyal medyadan vs ödevler için online platformlardan yararlanıyoruz. Lakin hem virüs vermiş 

olduğu kaygı hem de tüm sistemin bir anda değişmesi, her şeyin belirsiz olması eğitim sürecini olumsuz etkiliyor. 

Bu süreçten dolayı ne biz okulu suçlayabiliriz ne de okul bizi. Olayı inatlaşmaya çevirmeden anlayış göstermesi 

gereken tarafın onlar olduğunu, bunun iki tarafa da fayda sağlayacağını, olabilecek en donanımlı şekilde mezun olmak 

istediğimizi belirtmeliyiz. Öğrencilere kendi seçimlerini sunarak mağduriyet sayısını en aza indireceğimizi 

söyleyebiliriz, isteyen derslerini vermeyi ve ücret ödemeyi, isteyen uzatmayı tercih edebilmeli. 

Sınavların bu eğitim düzenine göre biraz bu dönem için basitleştirilmesi gerekiyor bence. 

Her şey geçer, geriye insan kalır. Geriye insan kalmadığında da bu yaptıklarınızın hiçbir anlamı olmaz. Kurumsal, 

yönetimsel telaşlarınız umrumuzda değil. İnsanı, yüzyüze olduğumuz kaygı ve korkularımızı öncelemek zorundasınız. 

Canımızın derdindeyiz, bunun ne demek olduğunu şu anki uğraşlarınıza bakarak anlayabileceğinizi de sanmıyorum. 

Aynı derdin ortağı değiliz. 

Biz o ücretleri okulun her türlü imkanından faydalanabilmek için veriyoruz,lmse koyulan slaytları okumak için 

değil.Verdiğimiz paranın karşılığı online olamaz.Paranın tamamı olmasa bile bir kısmı iade edilmeli.Çok zor durumda 

kalan,işlerinden olan aileler var.Ayrıca otopark ücretleri kesinlikle bir an önce iade edilmeli 

hocalarımızın bilgisayar üstündeki yetenekleri çok iyi değil bundan dolayı yükledikleri videolarda, belgelerde çok fazla 

hatalar oluyor. canlı derslerde de görüntü kalitesi, ses kalitesi facia. Matematiği slayttan anlatan hocalar da var ve 

twitterdan malzemesi olmadığı için çekemediğini falan yazıyor. hocalarımıza okulumuzun destek olup ekipman 

sağlamaları gerekiyor. herkes farklı bir uygulama kullanıyor hangi birine yetişeceğimizi şaşırıyoruz. kendi ders 

saatlerinde değil de her gün ayrı ayrı videolar yükleyenler var. onlar 3-4 sınıf için tek video çektikleri için bunları 

düşünemiyorlar biz 6-7 derse yetişmekte zorlanıyoruz bu şartlarda. 

Hocalar mailleri ayri ayri degil bilgilendirmeleri duzenli ve tek mailde toplayarak atmali her gun yaklasik 20 mail 

aliyorum ve ayni dersle ilgili 6-7 bilgilendirme mailinin olmasi kafa karistiriyor onemli mailleri taramakta ve ajandami 

olusturmakta zorlandim. 

Özellikle senkron eğitimler oldukça zorlayıcı ve verimsiz geçmeye meyilli, en azından dersler tüm derslerin asenkron 

olarak yapılmaları gerekiyor. 

Okulun icinde bulundugumuz donemde giderlerinin minimum oldugunu dusunursek suan haksiz kazanc 

saglamaktadirlar,biz okula verdigimiz ucret kapsaminda okulun tum imkanlarindan yararlanabilmeyi bekliyoruz.Tabi ki 

içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar göz önünde bulundurulunca bu olası değil.Bu yüzden okul dönem ücretlerinde 

belirli bir miktar geri dönüş bekliyorum. 

 



 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (22 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (1) 

 Hayır, iyileştirilmeli (3) 

 Hayır, verimsiz (13) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (10) 

 Diğer: 

- Uçuş eğitimim kaldı ve online eğitim almıyorum. 

- Dönem ücreti iade edilmelidir. 

- Online eğitim almıyorum. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(18 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

Ne uçuş eğitim ne online eğitim almadığıma göre öğrenim ücretinin iade edilmesi gerekir 

Geri ödenmeli 

online eğitim çok verimsiz herkesin psikoloji alt üst olmuş durumda geri ödeme yapılmalı 

Ufak bir araştırmayla internetten de kaynaklar bulabileceğimiz dersler için aylık 8-9bin lira ödüyorum. İş yerlerinin 

çalışmadığını da düşünürsek bu ücret çok fazla. En azından eğitim ücretinin büyük bir kısmının (çalışanları mağdur 

etmeyecek şekilde)iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

It supposed to be decreased, cuz we’re not using all opportunities that our uni provides. 

Ücretin en azından belirli bir kısmı iade edilmeli. Biz dönemlik ücreti okuldaki tüm imkanlardan yararlanmak için 

ödüyoruz. Aldığımız eğitim okuldaki kadar verimli olmuyor. Bu sisteme verilen paralar gerçekten çok fazla. Videolar 

sisteme yüklenip geçiliyor. Bunun için okula para ödemiyoruz biz. 

Geri ödenmeli 

Ya geri iade edilsin ya da yazın eğitim tekrarı yapılsın. 

Ücretin büyük bir kısmı geri verilmeli sonuç olarak ne verimli bir ders işliyoruz ne de isteyerek işliyoruz 

Yüksek, okula başladığımda 61.000 tl idi şuan 100.000 tl her dönem çok fazla artış yapılıyor ödemekte güçlük çekiyoruz. 

Hakettiğinden fazlasını ödüyoruz. 

Online eğitim için ödediğimiz para çok fazla ve eğitimin nasıl olacağı profesöre bırakılmış. Verimsiz geçiyor bu nedenle ya 

para iadesi yapılmalı yada dönem dondurulmalı. 

Belli bir kısım geri ödenmeli ya da yazın ders koyulmalı 

Verilen egitim teknikleri ve kosulari göze alınınca geri verilmeli, bu dönem halk olarak yaşananlarda ögrenci ve 

öğretmenleri zor duruma düşürmeden kolaylik saglanmalidir 

İçinde bulunan birçok fiziksel hizmeti kullanamadığımızdan, gereğinden çok fazla pahalı. 

Bu donem ucretlerin geri verilmesi gerekiyor, video izlemek icin para vermis olmam uzuyor 

Geri ödenmeli yada en azından belli bir kısmı geri ödenmeli 

Donemlik verdigimiz ucret okulun butun imkanlarindan yararlanabilmek icin fakat biz suan sadece online egitim alarak 

ayni ucreti oduyoruz , ulasamadigimiz okul imkanlari dogrultusunda ucretten kisip geri odenmelidir. 

Biz okulun ve kampüsün eğitim imkanlarından yararlanmak için ödeme yapıyoruz ve şuan karşılığını aldığımızı 

düşünmüyorum 

They should return half of the money at least since we dont even use the school and not allowed to enter it 



 

 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(22 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (14)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (1) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (5) 

 

 

 

Serbest Kürsü  

(6 kişi görüş bildirmiştir.) 

Bahar dönem ücretleri geri ödenmeli 

online eğitim züğürt tesellisinden başka bir şey değil çok kötü ve saçma durumlar içerisindeyiz kimsenin psikoloji 

motivasyonu kalmadı ücretler geri ödenmeli 

Pilotaj öğrencileri olarak uçuş eğitimimiz olduğundan hiç bir online ders alamıyoruz ücret iadesi almak istiyoruz 

Yazın telafi yapılsın online çok verimsiz. 

Sınav sistemi nasıl olacak,dersten nasıl geçeceğiz 

Ogrenciler icin gerekli her turlu kolaylik saglanmalidir, bahar donemini dondurmaktan tutunda ucret iadelerine kadar. 

 

İşletme Fakültesi (79 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (2) 

 Hayır, iyileştirilmeli (29) 

 Hayır, verimsiz (41) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (23) 

 Diğer: 

- Because of the economic crises worldwide that will affect in next 6 months most of the students 

wont be joining for the next semester. 

- Öğrencilere dersleri geçme konusunda yardımcı olunmalı. 

- Yeterli degil her hoca kendi imkanlariyla kendi sistemini kuruyor. Ayni anda sabanci, ozyegin 

, koc , bilgi hocalarindan farkli dersler alir gibi bir sistem var bir noktada ortak karara varilmali 

evde oturduk silabus ezberliyoruz. 

 



Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(61 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

Bir kısmı geri ödenmeli 

Virüs sonrası ücret kesinlikle iade edilmeli, o parayı sadece ders dinlemeye değil okulun sunduğu olanaklara da 

ödüyoruz. Üstelik bu şekilde dersler youtube videosundan hallice, istenen verimi alamıyoruz. 

Covid-19 dan sonra global ekonomi çöküşte. İş güç azaldı. Tüm dünya krizde ve global ekonomistlerin tavsiyeleri 

canlı paranın elde tutulması. Okul ödemeleri hiç değil se ertelenmeli ya da %15-%25 arası iade yapılması özyeğin 

ailesine yakışıcak bir jest olur 

En azindan bir kismi iade edilmeli cunku okul giderleri ogrenci olmadigi icin zaten tasarruf ediyor. Edilen tasarrufun 

ogrencilerin toplam sayisina bolunup geri odenmesi gerektigini dusunuyorum 

Bahar dönemi ücretlerinin 1/3 ünün geri iadesi olmalıdır 

Bu kadar verimsiz bir sistemde okulda calisan kimse de yokken en az %40 ini almaliyiz. 

Bence öğrenciler dondurmalı ve ücretlerinin yarısı iade edilmeli. Sonuçta açık öğretimlerde de uzaktan eğitim 

görülüyor, ücret anlamında bir farkımız olmalı ve bize bu desteği okulumuz sağlamalı diye düşünüyorum. 

En azından bir kısmı kesin olarak verilmeli 

Okul devam ediyor. 

Belli bir oranı iade edilemedi yada seneye indirim sekline dönüştürülmeli 

Bizce online egtime bu kadar para vermenin mantik disi biz bu parayi okula interneten ogrenmek icin vermedik 

kampus hayati vs deneyimlemek icin biz bu okula geliyoruz 

Bir kısmı geri iade edilmeli, biz okulun kaynaklarından faydalanmak için o ücretleri verdik, online eğitim için değil, 

online eğitim için çok fazla 

Ya geri ödenmeli ya da yaz döneminde ücretsiz eğitim yapılmalı çünkü öğrenim ücretimizin karşılığı online video 

izlemek değil. 

Online plaftorma gecildigi icin alinan donemlik ucretin bir kisminin iade edilmesi gerektigini dusunuyorum. 

Online bi egitim gordugumuz icin ogrenim ucretlerinin de dusurulmesi gerektigini dusunuyorum. 

Belirli bir miktarı iade edilmeli, yüz yüze eğitim alamıyorsam kampüsün ve okulun olanaklarından 

yararlanamıyorsam ödediğim miktar aynı olmamalı. 

I don’t want a refund but I think the amount we are paying is not worth For the online class and the semester 

It should be refunded by more than 50% as we paid for a physical education not a virtual one. 

I think it should be refunded immediately ! 

Geçelim yeter 

bir kismi iaede edilmeli 

Bir kısmının iade edilmesi gerekir. 

Ücretler geri ödenmeli 

Kismi iade bekliyorum 

Aldigimiz egitimden memnun degilim verdigimiz parayi haketmiyor ogrenim ucretinin bir kismi geri odenmeli 

Online eğitime son verilmeli ve Bahar dönemi ücretlerini isteyen öğrenci Yaz dönemi ücretine aktarabilmeli veya 

isteyen öğrenci iade alabilmeli. 



Bir kısmı ger verlmeli 

Kişi istediği durumda; yaptığı ödemenin üzerinden, öğrenim gördüğümüz süreç düşülüp, kalan para iade edilmeli. 

Belli bir miktarı iade edilmeli 

Online sistem elimizde olan bir durumdan dolayı olmasa bile yüzde belli bir kısmını bir sonraki güzden kesmemiz 

gerektiğini düşünüyorum 

Gereğinden fazla 

Online devam edecek ise bir kismi geri odenmeli sonucta okul imkanlarini kullanmiyoruz 

Belirli bir kısmı geri ödenmeli,online eğitimden aynı verim alınamıyor malesef ki. 

3 saatlik dersim online olarak 30 dakika icinde bitiyor. Tamami olmasa da bir kisminin iade edilmesi gerektigini 

dusunuyorum 

dusurulmeli yada iade edilmeki 

İade edilmeli 

Okula yüklü miktarda bir ücret ödüyoruz. Yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri ise kampüs. 16 Marttan 22 

Mayısa kadar kampüsümüzden faydalanamayacağız. Eğitimimize normal şartlarda devam edemediğimiz için 

derslerin hiçbiri verimli değil. Tüm bu şartlara rağmen bahar dönemi için normal ücret alınmış olmasının haksızlık 

olacağına inaniyorum, kısmi ücret iadesi talep ediyorum 

Somewhat tolerable if a better solution is agreed upon. 

Ucretlerin bir kisminin geri verilmesi gerektigini dusunuyorum 

Alışık oldugumuz kadar iyi öğrenim alamıyoruz dolayısıyla ödenilen parayı haketmiyor gibi 

Online eğitimin verdiğimiz ücretin karşılığı olduğunu kesinlike düşünmüyorum. İade edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum 

Ben ödemediğim için bir sorunum yok ama ücretsiz bir şekilde dondurulma hakkı verilmesi gerektiğini ve bunu 

tercih eden öğrencilerin ödediklerinin 16 Mart'tan itibaren olan kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Dondurulmalı 

İadesi yapılmalı. 

Ücretin tamamının talebinden çok indirim yapmaları bile bizlere yetecektir ki öğrenciler olarak en doğal hakkımız 

bunu istemek çünkü biz alanından veya imkanlarından online eğitim dışında faydalanamadığımızdan bu kadar yüksek 

meblağlardaki ücreti vermemiz çok anlamsız ve öğrenciler adına bir haksızlıktır. 

Hala bir eğitim alıyoruz ama aldığımız eğitimin dışında ödediğimiz ücretin içinde ortak alan kullanımlarının 

giderlerinin de olduğunu göz önünde bulundurursak, şu an ödediğimizden maalesef çok daha azını alıyoruz, ücretini 

ödediğimiz hizmetin karşılığını almıyoruz. Karşılığını almadığımız kadarının iade edilmesi üniversitemizin eğitimden 

önce kar amacı gütmediğinin bir kanıtı olacaktır diye düşünüyorum(!) 

Okulun imkanlarindan faydalanamiyoruz gece okulunda gibiyiz ucretler bu orana gore adjust edilmeli 

memnun degilim 

We have online education system. Online education is cheaper. University needs to charge us less tuition fee as other 

universities are doing around the world. 

Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin bir çoğunluğu geri ödenmeli diye düşünüyorum. 

Gerekli imkanlarin saglanamadigi ve online egitim surecinin okula verilmis olan donem ucretine karsilik kesinlikle 

ivedi ve duzgun bir sekilde islenmemesinden dolayi boyle bir hakkin makbul olmasi gerekmektedir. 

Bahar dönemi öğrenim ücretlerimizde okulun bütün imkanlarına da ödeme yapmış bulunmaktaydık. Şu an okula bile 

gelmiyoruz ve online olarak eğitim alıyoruz. Kendi internetimizden kullanım yapıyoruz ve tamamen kendi 

materyallerimizle. Ekstra kitap/kod bile alıp ekstra harcama yaptım 2 ayrı dersim için. Kesinlikle ödemiş olduğumuz 

bu bahar dönemi ücretinin haksız olduğunu, bir kısmının geri iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten çoğu 

insan ödemelerini yapmakta zorlanıyor ve zorlanacak. Anlayış rica ediyorum. 



Şuan aldığım eğitim verimsiz olduğu için öğrenim ücretlerinin iadesi talebimdir 

Geri verilmeli 

Okulun her imkanından faydalanmak için ödediğimiz ücretleri bu imkanlardan isteğimiz dışında gelişen olaylardan 

dolayı yararlanamayacağımız için geri ödenmesi gerektiğini düşünüyorum 

Tamamı olmasa bile bir kısmı iade edilmeli, okulun bir sürü olanağından yararlanamıyoruz 

Online eğitim için çok fazla olduğunu düşünüyorum kalan ücretin en azından yarısının iade edilmesini talep 

ediyorum. 

Bahar donemi ucretlerinin bir kisminin geri odenmesi gerektigini cunku fiilen okulda olamadigimiz ve online 

egitiminde normaldeki gibi verimli olmadigi icin hepsini degil tabiki ama bir kisminin iadesinin gerektigini 

dusunuyorum. 

En azindan bi kismi geri verilmeli 

Donem ucretlerinin tamaminin sadece online derslere gitmesi cok yazik. Verdigimiz ucretin hakkini alabildigimizi 

dusunmuyorum. 

Bu kadar yüksek ücretler ödeyip YouTube videosu gibi ders dinlemek adil gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın 

hocalarımızın çabası emeği üst düzey ancak okula ödenen parayla eğitimi kıyaslarsak sorun var. 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(79 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (58)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (2) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (17) 

 Diğer: 

- Bilgisayarım var ama kaynaklar eksik ve internetimde sıkıntı var. 

- I have slow internet connection , which makes it hard to open homeworks. 

 

Serbest Kürsü  

(17 kişi görüş bildirmiştir.) 

Okul ucretinin bir kismi geri odenmeli. 

Yukarıda bahsettiğim öğrenim ücretleri konusunda okulumuzdan öğrenciler olarak destek bekliyoruz. 

I think the online education is totally useless and it’s doesn’t really help us in any way. Either We don’t have online 

class or start from from next semester when corona virus is over 

The dorm office reeked havoc when suspension was announced, causing some to return to their home countries and 

others to move out of dorms even though they had paid for dorm accommodation. The dorm management should 

take responsibility and provide Monterey compensation for having wasted our money. 

Tough times are coming be aware 

Sinavlarin nasil olacaginin netlesmesi 

Hiçbir işe yaramıyor eğitim bu yüzden dondurmak istiyorum 

Sinavlarin online olmasini esit sartlarda oldugunu dusunmuyorum sinavlarin odeve donusturulmeli 

Bu dönem amerikadaki bir çok üniversitenin yaptığı gibi iptal edilmeli güz döneminde başlanmalı 



Odedigimiz ucretler okulun bina kullanimindan ogretmen mesaisine kadar bir cok hizmeti barindirirken bu donem 

hicbirini kullanmiyoruz bu yuzden online egitim icin olan masraflar dusuldukten sonra geri odeme yapilmali. 

There’s an insufficient amount of information being provided to students about the online education. I think there 

needs to be more reassurance in order to proceed with this means of teaching. There also remains a huge question 

mark on how we are going to be assessed. 

Bence okul ucretlerin bir kismi geri ogrencilere esit bir sekilde geri odenmeli. 

Uzaktan eğitimin öğretim görevlileri tarafından çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çoğu öğretim görevlisinin 

uzaktan eğitim anlayışı sadece ödev vermek. Hiç eğitim almadan sadece ödev yaparak bu dönemi kapayacağız böyle 

giderse. 

Guncellenen syllabuslarin daha zorlastirilmis olmasindan sikayetciyim. Donem dondurulmasinin zor bir karar 

oldugunun farkindayim. Egitmenler ogrencinin yaninda yer alip zorlastirmak yerine orta noktada bulusma odakli 

olmalilar 

Online eğitimi iyileştirmek için çözümler bulunsun. 

Sınavlar gerçek düzeyde yapılmamalı 

This semester should be cancelled then re planned and done again, we are not actually learning anything, it is not the 

mistake of the university i know they are doing there best but it is not our mistake too. 

 

 

 

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (26 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (2) 

 Hayır, iyileştirilmeli (7) 

 Hayır, verimsiz (14) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (7) 

 Diğer: 

- Bu dönem kesinlikle iptal edilmeli. İngilizce eğitiminin yüz yüze olmadığı süreçte hiçbir şekilde 

verim alamayız, yüz yüze eğitim alamadıktan sonra bu kadar ücret ödeyecek olmamız da çok 

yanlış. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(23 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

En azından bir kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okulun hiç bir olanağından yararlanamıyorum bu süreçte. 

Bahar donemi icin verdigimiz ucret okulun her turlu aktivitesinden,yemekhanesinden,spor salonundan ve derslerinden 

yararlanmak icin verdigimiz ucret suan online egifimden kimsenin yararlandigini dusunmuyorum. 

Ücretin belirli bir kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, hocalarımız hala işe devam etmekte ancak eskisi 

kadar iş yükleri kalmamakla beraber biz de okulun kampüs içi hiçbir faydasından yararlanamadığımız için kısmi ücret 



iadesi kesinlikle yapılmalı. Sonuçta biz okula giderken spor merkezinden, bilgisayarlara; kütüphaneden, çalışma odalarına 

birçok şeyi kullanmaktaydık ancak artık bunların hiçbiri için okul enerji harcamak durumunda değil. 

YouTube’tan video izler gibi egitim gorup ayni ucreti odememizi mantikli bulmuyorum 

Çok fazla 

Herhangi bir talebim yok, para verdiğim dönemde mezun edildiğim sürece 

Önceden yatırmış olanlara iade edilmeli, taksitle ödeyenlerden para alınmamalı. 

aldıkları parayı online egitimle saglayamazlar bu yüzden ücret ödemelerin önemli bir kısmının geri verirmesini istiyorum 

Karşılığını hiçbir sekilde alamadığımız ödeme. 

İade edilmeli 

İade edilmeli çünkü biz dönemlik ücretleri okulun fiziksel imkanlarından mutfak kütüphane vs için de ödüyorduk o 

hizmetleri alamadığımız için iade edilmeli. 

Okulda herhangi bir aktivitemiz olmadığından dolayı ve bu durumun tamamen irademiz dışında gerçekleşmesinden ötürü 

öğrenim ücretlerinin iade edilmesinin mantıklı bir karar olacağını düşünüyorum. 

Kesinlikle geri ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Okulun tüm imkanlarını kullanmak için ödediğimiz bir ücret o. 

Tamamı olmasa bile en azından biraz kesintiyle çoğunun geri ödenmesi lazım 

Ücretler ya geri iade edilmeli ya da bir dönem ücretsiz bir dönem daha eğitim verilmeli 

Dönem ücretleri geri iade edilmeli. Biliyorum öğretim üyelerinin maaşları ödenmekte fakat biz öğrenciler olarak çok 

verimsiz bir dönem geçirmekteyiz ve bu dönemde ödemiş olduğumuz ücretlerin karşılığını alamıyoruz. Bu durum da göz 

önünde bulundurarak en azından bu dönem dönemlik ücretin yarısını yada daha fazlasını geri almamız gerektiğini 

düşünüyorum. 

İade edilmeli en azından bir kısmı, bu ücreti okulun tüm kaynaklarından faydalanmak için veriyoruz ve az buz bir para 

değil ki göz ardı edilsin. 

Geri ödenmeli en azından yarısı 

 

En azından belli bir yüzdeliği geri iade edilmeli sonuçta bugüne kadar o ücretleri kampüsün sağladığı olanaklara vs için 

de ödedik tabi şu durumda faydalandığımız bir şey yok 

bahar dönemine ödediğimiz ücretin kesinlikle hakkını alamıyoruz. dondurma seçeneğimiz olmalı ve seneye verimli bi 

şekilde devam etmeli çünkü online eğitim kesinlikle ama kesinlikle çok kötü ve verimsiz. bu haksızlık 

Herkese ücretler geri ödenmeli 

Aşırı fazla zaten verim alamıyoruz ne anlamı var yani bu ücretin resmen açık açık dolandırılıyoruz :) 

hocaların maaşları kesilerek ücret iadesi yapılmalıdır 

Online eğitim oldukça verimsiz olduğundan ötürü ve bir şey öğrenmediğimiz için ödemelerin geri verilmesi ya da belli 

bir kısmının geri verilmesininin mantıklı olacağını düşünüyorum. 

İade edilmeli 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(26 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (16)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (0) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (8) 

 

Serbest Kürsü  

(5 kişi görüş bildirmiştir.) 

Sınavların online işleyişinin zor olacağını düşünüyorum. 



Bu dönem dersleri verip mezun olması gerek öğrenciler mağdur edilecek mi yoksa sorunsuz şekilde mezun 

olabilecekler mi? 

Gastronomi bölümünün derslerinin yarısı uygulamalı dersler, online eğitime geçemez. Derslerin yazın yapılacağı 

söylendi ancak bu salgının yazın biteceğine dair bir kanıt yok. Bu döneme yatırılan ücretler geri 

verilmeli/alınmamalıdır. 

Kardeşimin okulunda online eğitim olarak "Perculus+" sistemi kullanılıyor. Dersler live steam olarak ve ekrana pp 

görüntüsü ile dersi anlatan hocanın görüntüsü yansıtılarak yapılıyor. Ben şahsen sistemin micsteamden çok daha 

başarılı buldum. Biraz kardeşimin derslerine katıldım ve tamamen sınıf ortamında gibi dersi dinleyebildim. Bu tarz bir 

sistem çok daha verimli olur diye düşünüyorum. 

Online eğitimi çok verimsiz buluyorum ve online eğitim için ödediğimiz ücretin çok fazla olduğunu 

düşünüyorum. bunun yerine dondurulsun ve doğru düzgün başladığı zaman devam etsin bu kadar zorlamaya 

gerek yok çünkü hiçbir işe yaramıyor. 

 

 

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (SCOLA) (43 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (0) 

 Hayır, iyileştirilmeli (13) 

 Hayır, verimsiz (26) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (18) 

 Diğer: 

- Bahar dönemi iptal edilerek yaza aktarılmalı. 

- Hazırlık geçme ya da kalma olduğu için online eğitimin riskli olduğunu düşünüyorum. 

- En azından görüntülü bir şekilde eğitim alsak daha iyi olur LMS’e yüklenenleri yapmaktansa. 

- Daha başlamadı. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  

(40 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

okullar açılmayacaksa, belli bir ücretin iade edilmesi gerekiyor 

Geri iade edilmeli kesinlikle 

Bize sunulan imkanlara verdiğimiz paranın %1 bile imkanlarını kullanmıyorken alınması çok saçma. 

Boşa giden bir yığın para. Hiçbir şekilde online eğitim görmüyoruz Scola öğrencileri olarak. 

Doğru düzgün yapılmayan, üstelik yaza ertelenecek olan dönemin parasının alınması inanılmaz saçma! 

Online egitim icin cok fazla oldugunu ve belli bir kısmının geri iade yapılması gerektigini düsünüyorum 

İade edilmeli 



Azaltılmalı çünkü verilen eğitim aynı boyutta değil kalma şansı artıyor öğrencilerin,ücretinde düşmesi gerektiğine 

inanıyorum 

Yarısı iade edilmeli çünkü hicbir imkandan yararlanamıyoruz 

Belli bir kısmı iade edilsin 

Belirli bir kısmı iade edilmeli çünkü okulun olanaklarını kullanmak için verdiğimiz ücretin karşılığını alamıyoruz. 

Verilen ücrete eşdeğer bir online eğitim ve hizmet almıyoruz belli bir kısmı iade edilmeli 

İade edilmeli 

okullar açılmayacaksa, belli bir ücretin iade edilmesi gerekiyor 

İade edilmeli 

Yüz yüze eğitim görmediğimiz zamanın ücreti geri iade edilmeli 

Belli bir kısma iade edilmeli 

Herkese iade edilmeli 

Açıkcası boşa harcanmış para olarak görüyorum. Online eğitimde verim alamıyorum ama aynı zamanda dondurup 

bir dönem okulumu uzatmak da istemiyorum. Okulun buna bir an önce çözüm bulması gerek. Online eğitim 

kalitesi arttırılmalı. Bahar dönemi ücreti aldığımız eğitime değmeli. Bu şekilde eğitime devam edilcekse bile bahar 

ücretlerinin bir kısmı iade edilmeli. 

Online eğitime kesin olarak devam etmek zorunda olunduğu için verimli veya verimsiz bir eğitim almaya devam 

ediyor olacağız bu sebeple ücretlerin tamamı olması bile belirli bi kısmı iade edilebilir . 

Iade edilmeli veya gelecek seneki ücretlere indirim yapilmali 

Ücretler kesinlikle iade edilmeli 

Online eğitim için çok yüksek bir mebla. Biz dönem ücretlerini okulun eğitim hariç her türlü olanaklarından 

yararlanmak için veriyoruz. 

bir kısmı iade edilmeli 

Ücretler düşmeli kampüsü kullanmıyoruz bile 

Geri verilmeli 

En azından belli bir miktarı iade edilmeli çünkü okulun imkanlarını kullanamıyoruz 

kesinlikle iade edilmeli, okulun hiçbir imkanından faydalanmıyoruz, tamamı için ücret ödedik, kütüphane, spor 

salonu, çalışma odaları dahil. 

Biz dönem ücretmizi üniversitenin her şeyini kullanmak için verdik ve şuan online aldığımız eğitim verimsiz 

Bir sonraki dönem için yüksek indirimler yapılabilir. 

Geri verilmeli 

Ücretlerin yapılabiliyorsa iade edilmesi iade söz konusu değilse %75 inin iade edilmesi edilmesini talep ediyorum 

Ücretlerin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Online eğitim bile almıyorum sadece ödev yaptırılıp yüklenen bi 

sistem konu ya da ders akışı yok. Ücretler geri verilmeli. En azından yarısı iade edilmeli. 

Verdiğimiz para umarım 10 dakikalık ders için değildir 

Düşük ücret alınmalı biz kampüs kullanımı için de para ödüyoruz. 



yani suan verim alamadiğįm ve gerçekten tam anlamiyla ingilizceyi öğrenemediğim bir dönemin parasını 

veriyoruz. youtube dan acip izlemeyle aynı şey buraya gelmemizin nedeni uygulamali ve gerçek ingilizce 

öğrenebilmek kesinlikle bu donem tekrar okutulmalı. 

Hiçbir şey düşünmüyorum 

geri iade edilmeli cunku okul imkanlarindan faydalanamiyoruz 

Ödenen ücretin belli bir miktarının diğer döneme aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Okul kaynaklarını 

kullanamadığımız sürece aynı ücret ödememiz çok saçma 

Biz parayı okulun tüm imkanlarından faydalanabilmek için vermiştik ama şimdi sadece internet ile eğitim 

görüyoruz verdiğimiz paraya değmez. Paranın bir kısmı iade edilmeli. 

Bence geri verilmeli 

 

 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(41 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (30)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (3) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (9) 

 Diğer: 

- Her şeyi halledebileceğim bana özgü bir bilgisayarım yok. 

 

Serbest Kürsü  

(14 kişi görüş bildirmiştir.) 

Scola öğrencisiyim ve hocalar hiçbir şekilde ders anlatmıyor. Hepsi sabah dersine veya öğlen dersine girip sadece 5 

dakika şunu şunu yapın diyip gidiyorlar. Gerçekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Ayrıca canlı yayın açtıklarında da 

yüzleri görünmüyor sadece bir ses duyuyoruz. Buna ek olarak sınavlarımızın ne olacağını öğrenmek istiyoruz. En önemli 

konu bu bence, sınavlara ne olcak? 

Acilen yazın olacak dönem hakkında ve öğrenim ücretleri için açıklama yapılsın. 

Yapılan eğitimden hicbir şekilde verim alamıyoruz. Bu şekilde aldığımız eğitim hicbir işe yaramaz diye düşünüyorum. O 

nedenle bahar dönemi ya iptal edilmeli yada isteyen kişiler bahar dönemini dondurmuş kabul edilmeli 

online verilen eğitimin bir öğrencinin ingilizcesini yeteri kadar geliştirip sınava hazırlayabileceğini düşünmüyorum. 

Okulun online eğitim işini bitirip yaz okulu yapması taftarıyım 

Ücretler iade edilmeli 

Online eğitim görmenin bazı sıkıntıları var. Okulun bunu düzeltmesi gerek daha kaliteli bir eğitim alabilmemiz için. 

Online eğitimde evdeki rahatlıkla aynı ortamı yakalayamıyorum. Benim için verimli geçmiyor. Hazırlıkta kalma ve 

dönem uzaması ihtimali olduğu için çok riskli buluyorum. 

Scolada 2. Senesini doldurmak üzere olan veya lisans programını 2 sene uzatmış olan öğrenciler için yarım dönem daha 

özyeğin üniversitesinde eğitim alabilme hakkının öğrenciye verilmesini talep ediyorum 



Okula yazın devam edilmeli. Sınavlar online olmamalı 

evet olağanüstü bir durum var buna yapabilrceğimiz bir şey yok bunu önceden bilemezdik sonuç olarak. Biz bu dönrm 2 

ay geldik evet onun parasini alabilirsiniz ama geri kalan aylarin parasi iade edilmeli ve biz tekrar bir dönem okumaliyiz 

ve bir dönem parasini tekrar yeni donem icin veririz.(yani 2 ay geldik sadece onun parasini ödemiş olcaz okula, 2 aylik 

verilen para sorun degil.) 

Scola aşırı derecede verimsiz internete yükledikleri şeyler ders falan görmüyoruz sadece ödev yüklüyorlar onu yapıyoruz 

bari sadece sene sonu herkese trace e girme hakkı verseler ben b2 ext. ım aşırı verimsiz direkt trace i verip geçelim 

Scoladaki öğrenciler için kurları ne olursa olsun okulun hazırlık geçme sınavına katılma şansı vermesi gerektiğini 

düşünüyorum. Okullar açıldığı zaman isteyen herkes trace sınavına katılabilmeli bu süreçte online sınavların nasıl 

işleyeceğini kimse bilmiyor ve sınavdaki aksaklık vb yüzünden kimsenin hakkı yenmesin. 

Online eğitim bizi geliştirmez ve eğitimimize çok az katkısı var. Evdeyiz diye çalışmalarımızı erteliyoruz. Kısacası 

yeterli verim alamıyorum. 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (141 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (15) 

 Hayır, iyileştirilmeli (45) 

 Hayır, verimsiz (74) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (41) 

 Diğer: 

- Uzaktan eğitim iptal edilip dersler yazın hızlandırılmış şekilde verilmeli. 

- Uygulamalı dersler yazın devam etsin. 

- Yaz dönemi için derslerin tekrarı yapılabilir. 

- Bizim bölümdeki bazı dersler bazı noktalarda benim açımdan daha verimli geçiyor online 

üzerinden. Online sistemi konusunda okulun yeterli özveriyi ve alt kapasiteyi sağladığını 

düşünüyorum. Stüdyo dersleri bunun yanında çok eksik kalıyor online olmasından ötürü bence. 

- Uygulamalı olan stüdyo dersi online şekilde çok sağlıksız ve verimsiz oluyor. Yazın yüz yüze 

yapılmalı. 

- Harika değil ama böyle bir durum karşısında iyi idare ediliyor. 

- Stüdyo derslerimiz aynı verimle geçmiyor örnek göremiyoruz. Hala daha grup ödevi isteyen 

hocamız var. 

- Uygulamalı dersler yaz okuluna kalsın. 

- It actually depends on the class, some classes are efficient some arent. 

- DELAY THE COURSES AND GIVE US TIME TO ADJUST. 

- 10 kredilik tasarım stüdyosunda dersler hocaların verdiği yorumlar üzerinden ilerliyor ve finalde 

bizden gerçek boyutunda bir duş çizimi yapmamız bekleniyor. Aynı zamanda yanımızda 

malzeme olmamasına rağmen model de yapmamız isteniyor. Bu şartlar altında beklentileri 

karşılamamız imkansız. 

- Tasarım bölümlerinde usta-çırak ilişkisi vardır ve biz hocalarımızdan birebir feedback alarak 

proje geliştiriyoruz. Online eğitim başladıktan sonra çoğu dersimiz hafifletildi ( el mecbur) hatta 

direkt maket yapmak üzerine olan derslerde bizden beklenen şeyler dijital çizimler oldu. Bu 

sebeple bahar döneminde ücretlerin iade edilmesi veya en azından hafifletilmesi etik gereği 

uygulanmalıdır. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  



(118 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

ailem turizm sektöründe çalıştığı için şu an piyasa durmuş durumda. gelir giderler de ortada olduğundan dolayı 

ödemede güçlük yaşayabiliriz. bu dönemde okulun da bize yardımcı olup okul ücretleri hakkında bizi mağdur 

etmeyecek şekilde planlama yapmalı. 

İade edilebilir 

Geri almak istiyorum 

En azından yarı yarıya inmeli okulun ayrıcalıklarından yararlanamıyoruz 

Kesinlikle verilen online eğitim paramızın karşılığı değil. Ayrıca bu para sadece ders icin değil kütüphane 

yemekhane kampüs spor salonu vs içinde alınıyor ve şuan onlardan yararlanamıyoruz. 

Belirli bi ucret uygulanmali fakat bu eski ucretten farkli tutulmali. 

Öğrenim ücretleri gittiğimiz tarih kadar alınmalı ya da önümüzdeki güz dönemi okul parasından kesmeliler. Bu da 

olmazsa okul fiyatlarına zam yapılmamalı 

Kesinlikle verilen online eğitim paramısın karşılığı değil.Ayrıca bu para sadece ders için değil kampüs, kütüphane , 

yemekhane, spor salonu için de alınıyor. 

Geri ödenmeli 

Ya geri verilmeli ya da belli bir kısmı alınmalı 

Online eğitim tam anlamıyla eğitimi karşılamaz okul ücretinin tamamı iade eksilmeyecekse de bir kısmı iade 

edilmeli 

geri ödenmeli 

Şuan aldığımız uygulamalı derslerdeki eğitimin bize bir faydası dokunduğunu düşünmüyorum hiç bir malzememiz 

olmadan yarım yamalak maille anlatılan konularla eksik feedbackerle bu derslerden geçsek bile bunun sadece 

kendimizi kandırmak olduğunu düşünmekteyim. Aynı zamanda şuan aldığımız eğitimin ücret olarak okulun 

su,yemek vb ücretlerinin dahil olduğu ücretlendirme sistemiyle aynı olmasının hiç bir akla sığmayacak bir şey 

olduğunu düşünmekteyim. 

Geri odeme olmali 

Verdigimiz ucretin karsiliginda bir egitim alamiyoruz 

Okulun çoğu imkanlarından faydalanamadığımız için bir şeyler yapılması lazım 

Ogrenim ucretleri sene sene asiri denebilcek bi sekilde artti. Ekonomik krizde dusunuldugunde bu kadar ucret talep 

edilmesi egitime haksizlik. 70 bin tllik okulun bize bir harcamasi yok ne yazikki verilen emeklerde bu kadar fazla 

degil. 

Uzaktan eğitim bize bir şey katmıyor. Özellikle uygulamalı dersler için çok anlamsız. Ben bu gidişle derslerden 

çekilmek zorunda kalıcam. Yani istemeden okulum uzuyor. Bana bir şey katmayan bu dönem için tam ücret 

ödememeliyim. 

Uzaktan eğitim bize bir şey katmıyor. Özellikle uygulamalı dersler için çok anlamsız. Ben bu gidişle derslerden 

çekilmek zorunda kalıcam. Yani istemeden okulum uzuyor. Bana bir şey katmayan bu dönem için tam ücret 

ödememeliyim. 

Okulun tüm imkanlarını kullanmak için ücret ödüyoruz. Ama bu koşullarda tüm imkanları kullanamadığımıza göre 

belli bir miktarının iadesinin gerektiğini düşünüyorum. 

Diğer döneme daha düşük bir fiyatın yansıtılmasını talep ediyorum. Ya da bu dönem için büyük bir kısmının iade 

edilmesini talep ediyorum. 

Okulun neredeyse hiçbir hizmetinden faydalanmadığımız için belli bir kısmının iade edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum veya bir sonraki dönem yapılacak ödemelerin azalması gerektiğini düşünüyorum. 

Okula gitmiş olduğumuz dönem ve şu an için bizimle evlerinden ilgilenen hocalarımızın hakkı düşülerek bize 

dönem ücretinin makul bir miktarının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bir kısmı yeniden tartışılmalı 



öğrenim ücretleri iade edilmeli yada bir soneaki dönemden kesilmeli çünkü hiçbir imkandan faydalanmıyoruz 

60 bin liraya yakin odedigim paranin karsiligini aldigimi dusunmuyorum 

Okuldan faydalanamayıp sadece hocalarla iletişim kurabiliyoruz okuldaki be lazer makinası ne sınıflarımız 

masalarımız maket yapmak bizim için çok daha zor oluyo çoğu uygulamalı ders. Okuldan faydalanamadığımız 

içinde indirim yapılsa çok iyi olur 

Ücretler geri verilmeli veya gelecek dönem ücretsiz olmalı 

Okula gelemiyoruz ve fakülteyi kullanamıyoruz.Bu durum bizim açımızdan kötü oldu çünkü materyallerini 

kullanamadığım bir okula bu kadar ücret ödemek çok da mantıklı gelmiyor. 

Yaptığımız ödeme sadece eğitim için değil. Kampüsün tüm imkanları için ödeme yapıyoruz fakat alamadığımız 

hizmetin ücreti aide edilmeli. Eğitim ve akademisyenler için verdiğimiz ücret haricini vermemiz mantıksız. Onları 

bile online ve uzaktan aldığımız için düşürmeliler. 

Uygulamalı derslerin öğrenim ücretleri geri verilmeli en azından uygulamalı derslerde online olarak hiç bir verim 

alamıyoruz 

Online dersler böyle verimsiz devam ederse güz dönemi ücretinde indirim uygulanmalı. 

Would be better if it's reduced as we're not really getting what we are paying for 

I think the school should pay us back because the online education isn't the same as the normal one 

En azından yarısı iade edilmeli bence 

Azaltılıp iade edilmeli 

isteyen geri odemesini alabilmeli 

babam ödüyor 

Böyle bir durum ilk defa yaşandığı için okula haksızlık etmek istemem ama verimli bir süreç olmadığı için 

ücretlerin en azından yarıya düşmesi hepimiz için çok iyi olur 

Bence normal okul ücreti alınmamalı 

ücretler büyük oranda iade edilmeli 

Boşu boşuna para ödedik. Sadece bir ay okula geldik 

Okulun da bizim de bir suçumuz yok. Belirli bir miktarını geri iade edebilirler. 

Mimarlık bölümünde uygulamalı dersler yoğunlukta olduğu için bunları online şekilde ilerletmek çok verimsiz 

oluyor. Bu yüzden verdiğimiz öğrenim ücretine asla değmiyor 

Bahar dönem ücretinin bir kısmının iade edilmesini talep ediyorum çünkü okulda aldığımız eğitim ile online eğitim 

arasında gözle görülür bir kalite farkı var. Ayrıca okuduğum bölümün gerektirdiği her şeyi yapamazken tüm ücreti 

ödemek biz öğrenciler için haksızlık oluyor. 

İade edilmeli, hepsi olmasa bile bir kısmı 

En azından bir kısmı iade edilmeli. Kampus kapalı bir gideri yok. Alınan para giderler içindiyse haksız kâr demek 

Lütfen para iadesi ya da en azından bir kısmı geri ödensin.Bu kadar yüklü parayı kimse kolay kazanmıyor.Evimde 

bu şekilde aldığım eğitime değmiyor. 

Bahar dönemi ücretleri düşürülmeli ya da iptal edilmeli. 

Okulun imkanlarindan odedigimiz ucretle ayni dogrultuda faydalanmadigimiz icin bir donemlik ucretin bence 

online egitim icin fazla oldugunu dusunuyorum. Okulun kendi elinde olan bir durum olmamasinin yaninda online 

egitim icin belirli bir ucret belirtilip kalan kismi iade seklinde olabilir. 



iade edilmeli 

Bence normal okul ücreti alınmamalı 

Okuldan faydalanamayıp sadece hocalarla iletişim kurabiliyoruz okuldaki be lazer makinası ne sınıflarımız 

masalarımız maket yapmak bizim için çok daha zor oluyo çoğu uygulamalı ders. Okuldan faydalanamadığımız 

içinde indirim yapılsa çok iyi olur 

Okul ücretinin içinde bulunup bizim kullanamadığımız kütüphane, çizim atölyeleri, spor salonu ve bir sürü bölüm 

var. Dönem ücretlerinin bu doğrultuda hesaplanıp bir bölümünün iade edilmesi gerekiyor. 

Online eğitimden aldığımız verimin canlı eğitimle aynı olmayacağı net. Bu durum üniversitemizden bağımsız olsa 

da, verim aynı değilse ücret de aynı olmamalı. 

Online eğitim için oldukça çok fazla. Mimarlıktayım yüz yüze yapmamız gereken dersler online ders şeklinde 

sağlıklı ilerlemiyor 

Ücretler yeniden yapılandırılmalıdır.Sonuçta alınan ücretler kampüsteki imkanlardan da yararlanmamız üzerine 

düzenleniyor.Ve şu an bu mümkün değil. 

Uzaktan eğitime göre gereksiz pahalı. Ücretin bir kısmı geri verilmeli. 

Online eğitim her ne kadar iyi olsa da normal eğitimin yerini tutamaz, özellikle maket yapması gereken mimarlık 

öğrencileri için. Bence dönemlik eğitim ücretinin en azından yarısı, otopark ücretlerinin de tamamı iade edilmeli 

Iade edilmeli 

Biz okuldaki kaynaklarin hepsini kullanabilmek icin bu kadar yuklu para veriyoruz, sadece online egitim gormek 

icin kimse 30.000₺ vermez 

Online school is not as practical and functional so the fees should be calculated regarding the online school. The 

fees we paid are too expensive for online school. So a percentage should be refunded. 

Boşu boşuna para ödedik. Sadece bir ay okula geldik 

Tamamının alınmaması gerektiğini düşünüyorum 

Uygulamalı derslerin öğrenim ücretleri geri verilmeli en azından uygulamalı derslerde online olarak hiç bir verim 

alamıyoruz 

Bence normal dönem ücretiyle aynı olmamalı sonuçta okula ödediğimiz paranın içine bir çok şey dahil fakat şuan 

sadece internetten video izliyoruz 

Gerekli eğitim verilmediğinden dolayı ücretin bir kısmı iade edilmeli. Verdiğimiz ücret okulun eğitim imkanları 

yanı sıra sosyal imkanlarından faydalanacak şekildedir. 

They should be paid back partially since we dont have access to the campus and its benefits 

öğretmen maaşları bahanesinden dolayı o kısmı hariç iade edilmeli 

Belli bir kısmı iade edilmeli. 

geri verilsin 

Azaltılıp iade edilmeli 

Paranin tamaminin geri iadesi gibi bir talebin dogru olup olmadigini bilmiyorum. Ancak normal egitim surecinden 

cok daha verimsiz bir surecte oldugumuz icin belki bununla alakali baska bir cozum sunulabilecegini dusunuyorum 

düşürülmesi gerekir 

Okuldaki bütün imkanlar için ödediğimiz tutarı şuan sadece online eğitim için ödüyoruz. Ödediğimiz ücretlerin 

belli bir kısmı iade edilmeli veya ücretsiz dondurma hakkı verilmeli. 

I think they should give some of it back, not all of it 

Bence isteyen kişilere iadesi sağlanmalı. 

They need to be refunded if the issue will continue like this, online education is very insufficient. 

I DONT WANT A FEE REFUND I BELIEVE THAT EVERYONE IS STRESSED BY COVID19 AND BY 

EVERYONE I ALSO MEAN THE UNIVERSITY FACULTY AND STUDENTS SO WE ARE ALL 



TOGETHER IN THIS.THE ONLY THING I WANT TO ADD IS THAT THE UNIVERSITY SHOULD BE 

LENIENT AND GIVE US MORE TIME TO SUBMIT OUR ASSIGNMENTS AND THERE SHOULD BE LESS 

CLASSES. 

Yarısının iade edilmesi gerekir 

Normal zamanda okuldan aldığımız eğitimin yarısını bile alabildiğimizi düşünmüyorum. Üstelik uygulama ve 

pratik gerektiren bir bölümdeyken online şekilde dersleri almak, ders verenle yüz yüze görüşememek işimizi çok 

zorlaştırıyor. Hal buyken de okula normal öğrenim ücretini vermenin kesinlikle haksızlık olduğuna inanıyorum. 

Çok pahalı 

Birçoğumuz kampüsümüzü seviyoruz ve okulda öğrenim almaktan mutluyuz. Özellikle stüdyo derslerinin online 

yapılması çok verimsiz oluyor ve yüzyüze eğitimden almam gereken verimi alamadığım ve evimden eğitim 

gördüğüm için görmediğimiz eğitim süresinin ücretlerinin iade edilip dönemi ücretsiz dondurmak isterim. Bu 

isteğim keyif meselesi değil, tamamen verimli bir öğrenim görebilmek için. 

Bu kadar verimsiz bir dönem için ücret çok fazla 

Belli bir oranı geri iade edilebilir 

Ucretin belli bir kismi verilmeli 

Bahar dönemi öğrenim ücretlerini tam ödeyenlere en kötü ihtimalle online eğitim bütçesi çıkarılarak iade 

edilmesini. Öğrenim ücretlerini taksit ile ödeyenlerinse sadece online eğitim bütçesini ödemesi gerektiğini 

düşünüyorum. 

Okulda sağladığım gerekli hiçbir şeyi şuan sağlayamıyorum. Açıkcası online eğitim için okula ödenen miktarın 

biraz daha az olsada indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta özyeğin özel bir okul ve pahalı bir okul 

ama biz şuan uzaktan eğitim aldığımız için online a o kadar para verilmiş olması çok gereksiz duruyor. Aynı 

zamandada verimsiz geçiyor zaten. Bence ücret konusunda en azından bir indirim olması gerektiğini 

düşünüyorum. 

Online için ücret fazla, iade edilmeli 

kesinlikle geri ödeme yapılmalı çünkü bu paranın bize harcanması gerektiğini düşünürsek peki bu ödenen parayla 

ne yapılacak? 

online eğitim için verilen ücret cok fazla, iade edilmeli 

Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin hepsi olmasada bi kısmının geri verilmesini düşünüyorum çünkü online eğitim 

alıyoruz ve bu o kadar yeterli değil 

Online egitim okulda gordugumuz egitime kiyasla fazla yetersiz kaldigi icin iade edilmeli diye dusunuyorum. 

İndirime gidilmesi lazim, okulun fiziksel kaynaklarinin hic biri kullanilmiyor. 

En azindan belli bi kısmının iadesi yapılmalı. 10lredilik stüdyo dersim sirf isleniyor gözükmesi icin fazlasiyla 

verimsiz geciyor, sikayetlerim ihtiyaclarim goz ardi ediliyor egitim almak icin verdigimiz paranin karsiligini 

alamiyoruz. 

En azindan belli bi kısmının iadesi yapılmalı. 10lredilik stüdyo dersim sirf isleniyor gözükmesi icin fazlasiyla 

verimsiz geciyor, sikayetlerim ihtiyaclarim goz ardi ediliyor egitim almak icin verdigimiz paranin karsiligini 

alamiyoruz. 

Ödediğimiz ücretlerin bütük bir kısmı okul temizliği elektriği suyu asistan maasları vs gibi yerlere gidiyordur. Şu an 

online eğitim için çok daha düşük bir bütçeyle az elemanla ve verimsiz işler çıkarıyorlar. Bu online eğitimin ederi ne 

kadarsa hesaplanıp paramızın büyük çoğunluğunu iade etmeleri gerekiyor kimse bu okula bu kadar ğarayı iki video 

görmek için ödemedi. Okulunu dondurmak isteyenler için de bir şeyler düşünülmesi gerekiyor. 

Ödediğimiz ücreti sadece eğitim için değil, okulun tüm imkanlarından faydalanabilmek için ödüyoruz. Bu süreçte 

spor salonları, kütüphaneler, çalışma alanları vb. kullanıma açık olmadığından bu bağlamdaki ücretlerin iadeleri 

gereklidir. 

Benim derslerim proje dersi ve yuzyuze alinmasi gereken ancak bu sekilde verimli olabilecek dersler. Online bir 

sekilde aldigim dersin bana hicbir faydasi dokunmuyor projemin hangi kismi iyi neresi duzeltilmeli alternatif ne 

olabilir bilmiyorum 3 boyutlu model yapimi ve bunun degerlendirilmesi ise imkansiz. Online olarak herhangibir 

okuldan alabilicegim egitimi alicaksam goz ucuyla bakilan bastan savma yorumlar alicaksam eger ozyegin farkina 

verdigim ucretin geri iadesini talep ediyorum. 



Online eğitim alan bir öğrenci olarak aşırı fazla. Bu dönemde iş sahipleri kazanç sağlayamamakta, işçiler de zorla 

ücretsiz izne çıkarılmakta veya aldıkları maaş düşürülmektedir. Özellikle özel sektörde çalışan aileleri maddi açıdan 

zora sokmaktadır. 

Bence ücretler geri verilmeli çünkü biz bu parayı sadece eğitim için değil okulun bütün imkanları için veriyoruz 

ücretin bir kısmı iade edilmeli çünkü kampus kaynaklarını kullanmıyoruz 

Kesinlikle saçma buluyorum youtube a para ödüyoruz? 

Yarıya indirilmeli en azından. 

kesinlikle online eğitim için çok aşırı bir ücret seneye güz döneminden düşülsün verdiğimiz ücretin yarisi 

Evet okuldan online eğitim alıyoruz aldığımız eğitimin parasını vermeliyiz ancak okulun diğer imkanlarını 

kullanmıyoruz kullanamıyoruz o yüzden sadece eğitim parasını vermeliyiz. 

Bunca parayı bilgisayardan ders dinleyelim diye vermiş olmamızdan şikayetçiyim 

okulun hiçbir imkanını kullanmıyorken aynı tutarı ödüyor olmamız anlamsız, tutar gereksinimlere göre 

indirgenebilir. 

Online izin ödeme yapmadık hepsi olmasa bile en az yarısı geri ödenmeli 

En azından yarısı geri ödenmeli. 

Böyle bi eğitim alicağimi bilseydiö para vermek istemezdim 

Ödediğimiz miktarda hocalarımızdan aldığımız eğitimin yanında ayrıca okulun imkanlarından faydalanmamız da 

var. Fakat şu an bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz (spor salonu, kütüphane, vs). Normalde online eğitim gene 

de ödediğimiz parayı karşılamıyor ama şu an internetten video izlemek için bu kadar para ödüyoruz. Kesinlikle bir 

çözüm bulunmalı ve online eğitim düzeltilmeli. Ayrıca okulun yararlanamadığımız imkanları olduğu için her türlü 

belli bir miktar paramızı geri vermeliler. 

Bahar dönemi ücretlerinin karantina dönemi başlangıç tarihinden itibaren iade edilmesi gerekir benim görüşümce. 

Zirâ uygulamalı bölümler için konuşmak gerekirse online eğitim yeterli değil ve ödediğimiz fiyatı karşılamıyor. 

Değişmeli! 

Ben online sisteme 30 bin vermis olamam 

Ödenen ücretin yarısını iade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ödediğimiz paranın tam olarak karşılığı alamasak 

da hala bir öğrenim görüyor olmamızdan dolayı. 

Okulun her imkanindan yararlanmadigimiz icin belirli bir kismi iade edilmeli 

sadece online eğitime bu kadar para verilmemeli 

Tümü olmasa da bir kısmının iade edilmesi gerektiği 

They should be refundable if requested 

Online sistemin gelir gideri hesaplanip geri kalan ucretler geri odenmeli. 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(141 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (98)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (6) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (31) 

 Diğer: 



Tüm mimarlık malzemelerim okulda kaldı ve yenisini temin edemiyorum. 

Herkesin yaşam şartları bir değil. Ben mimarlık okuyorum teorik ve uygulamalı derslerim var. Bilgisayarım 

yanımda değil ayrıca çizim ve maket yapacak ne malzemem ver ne de bulunduğum ortam buna uygun. 

Malzemeye ihtiyacım oluyor ancak temin etmek pek mümkün değil böyle bir dönemde. 

İnternetim var ancak ailemin yanında ve şehirden uzak olduğumuz için kesilmeler yaşanıyor. 

Bilgisayarım ve internetim var fakat bölümüm için gerekli araç ve gereçlerim yok. 

Mimarlık öğrencisiyim ve maket eşyalarım eskizim vs yok. 

Teknoloji konusunda her imkana sahibim ancak mimarlık okuduğum için her türlü malzemeye sahip değilim. 

Yalnızca biraz internet sıkıntıları. 

Bilgisayarım var fakat internet sorunlarım var. 

Bilgisayarım ve internetim var fakat yoğunluktan dolayı sitelere giremiyorum ve kopukluklar yaşıyorum sürekli. 

I HAVE INTERNET BUT HAVE ISSUES IN ACCESSING LMS AND SIS AND INTERNET IS SLOW. 

 

Serbest Kürsü  

(41 kişi görüş bildirmiştir.) 

Sec 101 ne olacak ???? 

uygulamalı derslerin online olarak verilmemesi 

Teorik dersler devam ettirilse de stüdyo gibi uygulamalı dersler şuan iptal edilmeli ve yazın kaldığı yerden devam 

ettirilsin. 

Teorik dersler devam ettirilse de stüdyo gibi uygulamalı dersler şuan iptal edilmeli ve yazın kaldığı yerden devam 

ettirilsin. 

Teorik derslerin online olarak sürdürülmesi kaanatindeyim. Daha iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Ancak 

uygulamalı derslerin yaz okulunda verilmesi daha verimli olacaktır. 

Şu an örgün bir eğitim içerisinde olmadığımız için okul ücretlerinin bir kısmının iade edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum ya da önümüzdeki yılın ücretine mahsup edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz okul ücretini sadece 

aldığımız eğitim için değil daha başka kampüs etkinlikleri için de ödemekteyiz. Bu da şu anda alamadığımız 

hizmet için boşu boşuna bir ödeme yaptığımızı gösterir. Örneğin spor salonu, İnternet, elektrik, temizlik, temiz su 

vs. bu hizmetleri şu an almıyoruz, bu yüzden en azından örgün eğitim sürecinde aldığımız eğitimin payı 

düşürülerek ve online olarak destek sağlayan hocaların payı da düşülerek en azında ödenen ücretin yarısının bize 

iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca okulumuz çok büyük bir olay haline gelen kapalı otopark 

ücretlerinin, okulumuzun anlaştığı taşeron şirket Soluto'nun temizlik işçilerini ücretsiz izne çıkarması dolayısıyla 

onlar için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım ki bu toplanan otopark parası öğrenciler ne 

istiyorsa bunun için kullanılacaktı. Okulun bünyesinde ya da okulun anlaştığı herhangi bir şirkette ücretsiz izne 

çıkarılıp aç bırakılan herhangi bir çalışan varsa bu toplanan fahiş fiyatlı otopark parasının bunun için 

kullanılmasını istiyorum. Biliyorum ki bu isteklerin hiçbiri yerine gelmeyecek fakat biz öğrenciler olarak bunun 

böyle olmasını istiyoruz. Özyeğin Üniversitesinin de eskisi gibi öğrenci dostu bir eğitim kurumu olamasını 

arzuluyoruz. ÜNİVERSİTELER TİCARETHANE DEĞİLDİR! 

Uygulamalı derslerin yaza aktarılmasını talep ediyorum. Böyle verimi çok düşük devam etmekte. 

Uygulamalı dersler ücretsiz olarak tekrarlanmalı 

I think the school should freeze this Semester it s really hard to focus on school with all of what is happening 

Mezuniyet nasıl olacak? yada olacak mı? 

tüm dersleri bir anda başlattılar ve hepsi ödev vs bir taleple başladı.. şuan 1000 yılın olayı gerçekleşiyor ve bir 

hafta içinde 5 farklı dersten ödevim oldu.. Hayır bizde online olsun istiyoruz fakat her zamanki gibi ayarını 

tutturamadık, tutturamıyoruz 

Uygulamalı eğitime uygun ekipmanlarım olmadığı için bu dönem 10 kredilik dersimden kalma sınırındayım.online 

eğitim iptal edilmeli 



bahar dönemin parası iade edilmesi en azından yarısı. Evet virüs okulun yüzünden var olmadı ama böyle nir 

surumda paramız orda kalmamalı okula gelemiyoruz ve mimarlıkta proje dersleri çok önemli çok zorlanıyoruz 

online eğitimde 

Online eğitim güzel fakat odaklanmak tek başına daha zor bunlar dikkate alınarak sınavlarda kolaylık saglanabilir 

daha esnek olunabilir 

Mimarlık bölümlerinin uygulamalı dersleri yazın yapılmalı 

Sınavlar ve sec101 ile ilgili bir açıklama gelmedi. Okuldan net bir açıklama bekliyorum. Ayrıca uygulamalı 

derslerele ilgili olarak bir telafi beklentisi içindeyiz. 

Bu dönem verilen ücretlerin bir kısmının geri ödenmesini talep ediyorum 

Otopark ucretleri geri iadesinin toplu bir sekilde yapilmasi zor olacagindan, bir sonraki donem suanki otopark 

kartlarimiz gecerli sayilmali. Bir sonraki donem icin suan odeme yapmislar bir daha yapmamali bence. 

Uygulamalı online dersler yaz okulu şeklinde verilmeli bu şekilde devam etmesi çok verimsiz ve sağlıksız oluyor. 

Honestly, I think the professors should be considerate when grading because it’s really hard to work while at home. 

And they should appreciate the students who put in any amount of work because some people are quarantined and 

are worried about family members. 

bahar dönemin parası iade edilmesi en azından yarısı. Evet virüs okulun yüzünden var olmadı ama böyle nir 

surumda paramız orda kalmamalı okula gelemiyoruz ve mimarlıkta proje dersleri çok önemli çok zorlanıyoruz 

online eğitimde 

Uygulamalı dersler ücretsiz olarak tekrarlanmalı 

I HAVE ACCESS TO THE INTERNET BUT AS EVERYONE IS SITTING HOME DUE TO THE 

LOCKDOWN SO INTERNET SERVERS ARE OVERCROWDED AND IS VERY DIFFICULT TO LEARN 

THROUGH ONLINE LECTURES 

Bu okul döneminin ücretinin iade edilmesi lazım çok verimsiz oldu özellikle benim bölümüm için. 

Okulunu ve okumayı seven bir öğrenci olarak kampüsümde sınıflarda eğitim görmek isterim. Bu şekilde verimsiz 

olduğu gibi aynı zamanda motivasyon düşürücü bunun da dolayısıyla başarısızlığa yol açacağını düşünüyorum. 

Bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu şekilde öğrenim görmeye zorlanmamız olumsuz etkiliyor. Tabii ki 

içinde bulunduğumuz durumun kimsenin elinde olmadığının farkındayız ancak bizi kötü etkileyecek bir eğitim 

süreci yaşamaktansa dönemi ücretsiz dondurarak her şeyin seneye olması gerektiği gibi devam etmesi gerektiğini 

düşünüyorum. 

Dekanlarımız ve hocalarımızın bu durumda yanımızda olmasını beklerken bizden beklenilen efor ve derslerden 

beklenilen somut yanıt elimizde hiç bir imkan olmamasına rağmen imkansız ve çok fazla. Bu dönemin hiç bir 

faydası olmamakla birlikte ücretsiz dondurulabilmesini talep ediyorum. 

Bu tarz eğitimin özellikle mimarlık fakültesi adına hiç yararlı olduğunu düşünmüyorum. Hocalar da şimdilik çok 

yetersiz ve ilgisiz. Odaklanmakta da sorun yaşıyorum. 

Bu online eğitimin özellikle mimarlık öğrencileri için çok zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü malzeme 

alamıyoruz ve studyo derslermiz var ve bizden uygulamalı bir şeyler bekleniyor. Benim icin zor bir sürec acikcasi 

Maket malzemelerimiz, araç gereçlerimiz okulda. Evdeki malzemelerle yaratıcılığımızı göstermemiz gerekiyormuş 

fakat yapıştırıcım dahi yok bunu nasıl yapmamı bekliyorlar. Herkesin imkanları şu anda eşit değil. Kesinlikle adil 

şartlar altında değerlendirilemeyeceğiz. 

Uygulamali derslerle ilgili bir çözüm bekliyorum. 

Okuduğum bölümde proje derslerimiz yök açıklamalarına rağmen hala devam ettirilmeye çalışıyor. Bizlerin 

fikirlerine danışılmadan yök kararlarına karşı çıkmamalılar. Okulu uzatacak imkanım olmadığı için withdraw gibi 

bir lüksüm de yok fakat böyle önemli derslerimizin bu verimsizlikte ve malzeme kıtlığında geçirilmesini asla 

doğru bulmuyorum. Hocalar ile yaşadığımız iletişim kopuklukları ve anlayışsız tutumlarının da değişmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Bu okula bu kadar para ödeyip de zamanında bilgilendirilmek ve verimli ders işlemek en 

büyük hakkımız. 

Uygulamalı bir bölüm okuyorum ve YÖK kararına rağmen Stüdyo(uygulama) derslerimiz devam ediyor. Bu 

dönemin sonunda salgın süreci devam ederken bizden maket ve çizimler isteniyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı 

olması ihtimali konuşulurken kendimizi geçtim, evimizdeki büyüklerin, bununla beraber halk sağlığını da riske 

atmak ve bunu bir proje için yapmaya zorlanmak biraz tedirgin ediyor. Bununla beraber bir önceki cümlede 

belirttiğim "bunun bir proje için oluşu" bu dersi küçümsemek için değil, ancak ne kadar önemli olursa olsun 

sağlığımızla kıyas gerektirmeyeceğindendir. Sağlığımız için bir projeyi ve bir dersi göz ardı edebiliriz fakat 

fakültemdeki bin civarı kişi için de durumun aynı olduğunu varsayarsak, ailelerimizin ödediği para, bu zamana 

kadar verdiğimiz emekler ve benzeri sebepler yüzünden gerekli donanımı, bilgiyi, eğitimi almadan, belki meslek 



hayatımızda her gün bunun eksikliğini yaşayarak geçirecek, diploma notumuzu akıl almaz derecede etkileyecek 

düşük bir nota sahip olacak (bahsettiğim derslerimizin geneli 10 AKTS), belki de okulumuzu bir dönem uzatmayı 

seçeceğiz ve bu ailemize karşı artan maddi bir sorumluluğun yanında endişeli ve mutsuz bir öğrenci grubu, 

bireysel olarak da fazladan omuzlarımıza yüklenen biraz daha sorumluluk anlamına gelecek. 

 

Sonuç olarak, uygulamalı derslerin uzaktan ya da online, senkron veya asenkron farketmeden devam ediyor olması 

birçoğumuz için, meslek hayatımıza başladığında utanarak söyleyeceğimiz acı bir gerçek olarak kalacaktır. Bu 

sebeple derslerin yaz veya güz döneminde fazladan bir ücret gerektirmeden tamamlanmasının okulumuzun ve 

mezun olduğumuzda tamamlamış olduğumuz eğitimin değeri açısından daha olumlu olacağı düşüncesindeyim. 

Uygulamalı dersler ya yazın verilsin ya da maket veya teknik çizim gibi bir beklenti olmasın 

Uygulamalı derslerim malesef ki online olarak işlenmeye devam ediyor, fakulte baskanı ve bölüm baskanı dahil 

öğretmenlerimizi de dahil yaşadığımız ve yaşayacağımız sıkıntıları dile getirip yaza bırakılması hakkında mail 

attıysak da malesef ki sadece fakulte baskanından sorularımızı yanıtlamayan ve böyle bir aey olmayacagını belirten 

bir mail dısında başka bir cevap alamadık. Proje derslerimiz yaza bırakılmalı. Diğer derslerimiz içinde hocalar 

yeterince bilgilendirme yapmadığı için eksiklerimiz oluyor ve bunlardan sorumlu tutulacak yine biz yani 

öğrencileriz. Verim alamadığım bi dönemi okumak istemiyorum. 

Benim fakültem mimarlık ve tasarım ben bu fakültede derslerimin çoğu uygulamalıyken online verim almıyorum 

ayrıca malzeme isteniyor sürekli. 

Yelken dersi yazın tekrar verilsin. Denize çıkmadan online yelken dersi aldığım için üzgünüm. 

Okul ücretine ihtiyacımız var o en öncelikli konu geri almak istiyoruz 

Ücretlerimizi geri alabilme imkani sağlanabilicek mi 

Binicilik dersim uygulamali yav at binmek icin yazin okula mi geliceeem 

I believe teachers should stay on one platform instead of multiple different ones for their teaching, also I think that 

teachers should maintain the times of a regular schedule and teach instead of only assigning assignments every 

week without classes. 

 

 

Mühendislik Fakültesi (127 Kişi) 

Soru: Online eğitimden memnun musunuz? (zorunlu) (birden fazla yanıta 

açık) 

 Evet (9) 

 Hayır, iyileştirilmeli (45) 

 Hayır, verimsiz (68) 

 İsteyen öğrenciler bahar dönemini ücretsiz dondurabilmeli. (48) 

 Diğer: 

- Verimsiz olduğunu düşünmüyorum fakat verilen ücretin karşılığını tam olarak verdiğini 

söyleyemem. 

- Yazılım ve uygulama dersleri yaz okuluna çekilmeli. 

- Bahar döneminin parasının bir kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü asla 

normalde aldığımız eğitimle bu eğitim karşılaştırılamaz. 

- Hocayla birebir interaction olmadığı sürece üniversite derslerinin online yapılması saçma, 

insanlar aynı koşullarda değiller ve anlama problemi yaşayan birden çok öğrenci var. 

- Verimsiz ama yapacak bir şey yok. 

 

Soru: Bahar dönemi öğrenim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(opsiyonel)  



(104 öğrenci bu soruyu cevaplamıştır.) 

İade edilebilir okulun imkanlarından yararlanamıyoruz 

Suan aldigimiz egitimle verilen para kesinlikle alakasiz. Biz okulun butun imkanlarindan yararlanmak icin o parayi 

veriyoruz. Okulda normalde aldigimiz ders icerigi saatiyle suan bize verilen alakasiz. Eksik kalan yanlarla ilgili telafi 

yapilicagi ile ilgili tek bir bilgi bile almadik aksine degerlendirme de yuzdelerini azalttilar. Yapilan quiz notlarimi dahi ben 

okuldan suan ogrenemiyorum bunun add drop donemi var. Okul istemsizce de olsa ogrenciyi magdur etmek icin elinden 

geleni yapiyor. Bu zor durum onlar icin de zor oldugu gibi bizim icin de zor ve bunu anlamalari lazim. Eger ucretlerle ilgili 

bir degisiklik yapilmicaksa da yazin bir sekilde bunlarin telafisi saglanmali. Sozel bolumlerle muhendislik ya da mimarlik 

gibi bolumler ayni degil bunu anlamalari lazim. Hocalari da hicbir sekilde bilgilendirmedikleri ya da az bilgilendirdikleri 

icin onlardan da bilgi alamiyoruz. Iki hafta gecti ozyegin gibi bir okulun her duruma karsi hazirlikli olup yedek planlari 

olmasi lazimdi ama goruyoruz ki bu konularda cok yetersiz ve denildigi uzere hicbir sekilde ogrenci yanlisi degil. Biz okul 

tanitilirken ogrenci memnuniyet anketinden cok bahsettiler bundan sonra bahsedicekleri bir anket olmucagina cok eminim. 

kesinlikle öğrenım ücretlerinin bir kısmının veya çogunun iadesini istiyorum. cunku bir çok derste normal öğretim 

sürecindeki verimi kesinlikle alamıyorum. dersle alakalı bur problemım oldugunda okuldayken rahatca sorabılıyodum ama 

suan mail aracılıgıyla bile çözülemiyor. 

Gereğinden fazla 

Bir sıkıntı yok 

Ogrenim ucretlerinin belli oranda geri odenmesi gerektigini dusunuyorum cunku sinif ortaminda interaktif olarak ogrenilen 

dersin online video izleyerek tam verimde ogrenilebilecegine inanmiyorum.Okulu dondurma mezuniyetimi diger yila 

cekecegi icin odemem gereken kira vb. giderler, yüksek ogrenime gec baslamam gibi sorunlari beraberinde getirecegi icin 

mantiksiz bir cozum olur. 

Ogrenim ucretlerinin belli oranda geri odenmesi gerektigini dusunuyorum cunku sinif ortaminda interaktif olarak ogrenilen 

dersin online video izleyerek tam verimde ogrenilebilecegine inanmiyorum.Okulu dondurma mezuniyetimi diger yila 

cekecegi icin odemem gereken kira vb. giderler, yüksek ogrenime gec baslamam gibi sorunlari beraberinde getirecegi icin 

mantiksiz bir cozum olur. 

Şikayet yok 

iade edilmeli 

Ücretin bir kısmı iade edilsin demek isterdim ancak okulumu çok iyi tanıdığım için asla herhangi bir iade yapılmayacağını 

biliyorum. 

Kampüs eğitiminde sağlayabildiğimiz fayda maksimum düzeydeyken, online’da sadece öğrenebilmeye “çabalıyoruz”. Asla 

eşdeğer olmadığı için de ücretler de eşdeğer olmamalı. Bir kısmı iade edilmeli veya yapılan “tam” ödemeler bir sonraki 

döneme sayılmalı. Ya da yaz okulu için geçerli olmalı. Ama asla eşdeğer tutulmamalı. 

Fiyatlarda en az yarı yarıya düşüş olmalı. 

Geri ödenmesini veya en kötü ihtimalle indirim yapılıp indirim miktarının ödenmesini talep ediyorum 

Yüze yüz eğitime kıyasla sınırlı bir eğitim aldığımız için bahar dönemi okul ücretlerinin belirli bir oranda/belirli bir 

kısmının iade edilmesi gerektiğimi düşünüyorum. 

Kısmi dahi olsa bir iade işlemi olmalı. Ancak tamamen bir iade de beklenmemeli 

Ya paralar iade edilsin ya da gelecek dönem para alınmasın çünkü online eğitim almak istesem youtube’ da bir sürü kaynak 

var (buders vs.). Eğitim ertelenip okulda telafi edilecekse ona da tamamız. 

Bu ücreti üniversitenin tüm imkanlarından faydalanmak üzere ödüyoruz. Şuan böyle bir durum söz konusu olmadığı için en 

azından bir kısmının iade edilmesi daha doğru olur. 

Bir kısmının iade edilmesini talep ediyorum 

Verilen paranın miktarı da düşünüldüğünde online eğitimle karşılandığını düşünmüyorum 

Çöpe gittiğini, izlemediğim videolara para verdiğimi. 

Ücretin bir kısmı iade edilsin demek isterdim ancak okulumu çok iyi tanıdığım için asla herhangi bir iade yapılmayacağını 

biliyorum. 



Tamami yada bir kismi geri verilmeli 

Belli bir yuzde iade edilmeli 

Bir kisminin iade edilmesi gerekiyo video izlemek icin verdigimiz para cok fazla biz okul ucretini butu okul 

kaynaklarindan yararlanmak icin veriyoruz 

Hocaların yüklediği videoların aynılari youtube da var. Donemine 36k vermek yerine youtube premium alsaydım daha 

verimli olurdu. 

Belirli bir kısmı geri verilmeli, sonuçta okulun imkanlarını kullanamıyoruz, okulun ücretini arttıran çoğu şeyden 

faydalanamıyoruz. 

Hazırlık olduğum için ders anlatımı yerine ödev veriliyor sadece ve verimli olduğunu düşünmüyorum 

16 marttan itibaren öğrencilere geri verilmeli ya da bir sonraki dönemden düşülmeli 

Bahar dönemi öğrenim ücretleri iade edilmelidir. Youtube öğretmenliğini başka uygulamalardan da alabiliriz. ödediğimiz 

bu yüksek ücret video öğretmenliğine kesinlikle dahil edilmemelidir 

Diğer döneme aktarılmalı 

Kampüs ve kampüs içi bir çok olanağı kullanmıyoruz bu yüzden ücretin bir miktarının kesinlikle iade edilmesi lazım 

Online eğitimin verdiğimiz ücretler için yeterli olduğunu düşünmüyorum ve bu dönemi tekrardan almak istiyorum 

Bahar dönemi ücretlerinin en azından bir kısmının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Online eğitim yüz yüze olan 

eğitimden daha verimsiz olması bir yana okulda sahip olduğumuz birçok fırsata online bir şekilde ulaşmamız imkansız. 

Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor,böyle birşeyi kimse öngöremezdi,ama herkesin olduğu gibi Dünya’da ekonomi 

durdu,biz de okulün kampüste hiçbir şeyini kullanamıyoruz ve ödenen ücretlerin bir kısmının kesinlike iade edilmesi 

gerektiği düşüncesindeyim. 

Örgün eğitim olmadığı için mantıklı bir şekilde hesaplanıp, hesaplanan kısım geri iade edilmelidir. 

Iade edilmeli ya da normal egitim ucretinden daha az olmali ve odenen ucretlerin bir bolumu iade edilmeli. 

Yaz döneminde alınacak derslere sayılabilir 

Online eğitim aldığımızdan ücretlerinin oldukça düşürülmesi gerek. 

belli bir miktar öğrenim ücreti ödemiş öğrencilere iade yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Su an verimli bir egitim uygulanmiyor. Hem psikolojik olarak da yeterli verim alamiyoruz. Bu donem iptal edilmeli ve yeni 

doneme bu ucretler aktarilmali 

I think it is unfair to pay the total amount of our fees because we are not getting the same education as we are supposed to 

get normally. 

Iade edilmeli 

Bence büyük bir miktarı öğrencilere geri verilmeli. Ders yok, okulun imkanları kullanılamıyor 

Daha az olmalı veya bi sonraki dönem ücret talep edilmemeli 

Bahar dönemi öğrenim ücreti önümüzdeki dönemin eğitim ücreti olarak kullanılmalı. 

Uzaktan eğitimin bu versiyonunun bu ücreti hak ettiğini düşünmüyorum. Ya sistem iyileştirilmeli ya da ücret iadesi 

yapılmalı. 

İade veya okulun yaza ertelenmesi 

İade edilmeli 

Hiç değilse belli bir kısmı iade edilmeli 

Evde kalıcaksak hep boşuna para vermişiz. Online eğitimin hiçbi faydası yok. 

Sadece yayınlanan birkaç video (online bir sistem bile oluşturulmadı) ve kullanmadığımız okul kaynakları için tam dönem 

ücretinin alınması ve iade edilmemesi hiç adil değildir. 



Bu dönem ücretlerinin 16 mart tarihinden sonrasının iade edilmesini isterim çünkü online verilen eğitim çok verimsiz 10dk 

yayın açıp ödevlerinizi yükledim demesi için para ödemek istemiyorum 

Fiyat dusurulmeli ve para ustu iade edilmeli 

Büyük bir kısmı iade edilmeli çünkü okulun sağladığı fiziksel hiçbir imkandan yararlanamıyoruz 

Online egitim degistirilirse sikinti yok 

fiyat performans : RE ZA LET 

Ücretin yarısı iade edilmeli 

Tamamı olmasa bile yarısına yakın bir kısmının iade edilmesi veya önümüzdeki dönemlerin ücretlerinden kısılması 

gerekiyor 

Daha az fiyatlı olmalı online eğitim için farklı ücret 

Önümüzdeki dönem buna uygun bir indirim ya da burs devamı?? 

Öğreniö ücreti hakkında sıkıntı yok fakat biz okulun kaynaklarından ve hoca larımızından yararlanamadıktan sonra a b 

üniversitesi fark etmez her üniversitesi kalitesini sunduğu eğitim ve olanaklar belli olur 

Her zama ki gibi verilen eğitimle alınan ücret çok farklı. 

bir kismi geri odenmeli veya onumuzdeki donemler yerine sayilmali 

Buyuk bir bolumunu iade edilmesi gerektigini dusunuyorum. O kadar para veriyoruz; alt yapimiz iyi diyorlar lakin kucuk 

bir quizde bile LMS cokup haksizliklar yasaniyor. Kesinlikle hak etmiyorlar 

Okulun sosyal imkanlarından faydalanılamayacağı için bahar dönemi ücretinin bir kısmı geri verilmeli 

Sonuç olarak ödemelerimizin içinde kaliteli bir eğitm yanında sosyal olanaklar(kampüs vs) için de ödendiğini 

düşünüyorum. Buna göre belli bir ücret geri ödenebilir. 

Okul olanaklarını kullanamadığımız için paranın belirli bir bölümünün geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum 

Bu sure zarfi okulun normal masraflardan kurtulmasi anlamina geliyor, online egitim verdigimiz paranim karsiligi degil. 

Geri iade edilmeli 

Derslerin iptal edilme tarihinden itibaren ücretlerin geri ödenmesi gerekir. 

Kesinlikle belli bir kısmı biz öğrencilere iade edilmeli. Çünkü eğitimcilerde aldıkları maaşın tam olarak karşılığında ders 

vermiyor. Şunu şöyle açıklayayım, yanlış anlaşılma olması, mesela bir A dersinin hocası normal zamanda A dersi için 3 

sectiona haftada 4 er saat ders verirken bu sistemde bütün sectionlar için sadece haftada 3-4 saat video çekerek işini 

bitiriyor. Benim burada söylemek istediğim hocalar çok daha az emek harcıyor bu yüzden az para almalı ve bizlerinde 

parası belli bir oranda geri iade edilmeli. 

1 aylık eğitim için oldukça fazla.Eğer ki tek isteğimiz online eğitim olsaydı bunu youtubedan da sağlayabilirdik. Burada 

okulun imkanlarından yararlanamayacaksak niye öğrenciler bu kadar parayı ödemek zorunda bırakılıyor? Bunun yerine yüz 

yüze yapılan ücretin kadar eğitimi yani yaklaşık üçte birlik kısmını okuyabildik,alınması gereken ücret de doğal olarak üçte 

biri kadar olmalı 

Yarı yarıya düşürülmeli. 

Biz okulun bütün kaynaklarını kullanmak için para veriyorum ama bunun tersine youtube’dan ya da udemy gibi sitelerden 

alacağımız eğitimden pek fazlasını alamıyoruz bu dönem sırf diploma için para veriyorum. 

Online eğitim için verdiğimiz ücret elbette ki fazla. 

Tamamı iade edilemesede %50 oranında iade gerçekleştirilmeli. Salgından dolayı ülkenin ekonomik sıkıntıda olması 

aileleri zor duruma sokmuştur. Okulun bütün dönem kapalı oldugu bu zamanda tam ögrenim ücreti vermenin anlamsız 

oldugunu düşünüyorum 

Verdiğimiz ücretim karşılığın online eğitim olduğunu düşünmüyorum 

Ücretin hepsi olmasa da bir kısmı iade edilmeli. Online eğitim için bu kadar para vermek anlamsız. 

I believe the university should refund half of the spring tuition fees because the students will not be receiving the same 

amount of knowledge at the same time the university should be able to pay the sallaries of the university staff. I believe 

refunding half of the tuition fees will be the most reasonable action. 

Öğrenim ücretinin geri iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum 

Bahar doneminin parasinin bi kisminin iade edilmesi gerektigini dusunuyorum cunku asla normalda aldigimiz egitimle bu 

egitim karsilastirilaz 



Okulumuzun imkanlarından faydalanmamız için bu kadar para ödüyoruz. Fakat şu anda bu imkanlardan faydalanmıyoruz. 

Bu sebeple paramızın büyük bir çoğunluğunun iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Online eğitim ve örgün eğitim 

ücretleri aynı olmamalı. Kimse almadığı bir hizmetin parasını ödemek zorunda bırakılmamalı. 

Okula gidemediğimiz dönem için fazla olduğunu düşünüyorum çünkü okulun kaynakları kullanamıyoruz. 

Minimum 3te 1i verilmeli. Sozlesmesli calisanlarin ve iscilerin haklarini anliyorum. Fakat bizim de ogrenciler olrak 

hakkimiz var ve okuldaki materyallerden, araclardan, yuz yuze egitimden mahrum durumdayiz. Okulun harcamalari zaten 

okul kapandigi icin daha dusuk olacaktir bu harcamalardaki azalisin getirdigi artan paranin ogrenciye geri donmesini talep 

ediyorum 

Ücretler geri verilmeli. 

İade edilmeli 

I have scholarship. 

Geri yatirilmasi gerektigini dusunuyorum.online egitim verili degil interaktif bir egimtim almiyoruz. 

Son dönemim olduğu için çok bir ücret ödemedim fakat okulun şu an 72 bin TL olması ve burssuz okuyan öğrencileri de 

düşündüğümüz zaman, ya bu paranın geri iadesi, ya da bu dönemin iptal edilip, önümüzdeki döneme ücret ödenmeden 

devam edilmesi mantıklı çözüm yollarından birisi olduğunu düşünüyorum. 

Sonuçta yararlanamadığımız bir sürü şey var okulu kullanmıyoruz bile bir iade kesinlikle olmalı 

Dersler tamamlanırsa ödenmeli 

iade edilmeli 

Hocalardan yüz yüze yararlanamıyoruz ve derdimizi, sorularımızı online yoluyla verimli anlatamıyoruz. Bu kadar para 

verdik ama hocalarla doğru düzgün etkileşime geçemiyoruz, okulun imkanlarını kullanamıyoruz, öğrenmeye verimli sınıf 

ortamlarından uzağız, yatak odasında ders yapmaya çalışıyoruz, başka öğrencilerle yardımlaşamıyoruz. Bu kadar dünyanın 

parasını saçma bir sistem için vermedik. 

Bahar dönemin yapılan eğitimle ödenen ücret arasında büyük bir orantısızlık var. Ederi kadar para alınmanı, okulda verilen 

eğitimle bir tutulamaz buyüzden öğrenim ücretlerinde indirim ve para iadesi uygulanmalıdır. 

geri verilmeli 

Okulun bircok imkanini kullanamayacagimiz icin bir kismi geri odenmeli. 

Okulların tatil olmaya başladığı günden itibaren ödenen ücretlerin geri ödenmesi ve ödeyeceklerin ödeme yapmaması 

lazım. 

Geri odenmeli 

Derslerin iptalinden başlayarak, sonrasında kalan dönem iptal edilmeli ve bir dahaki dönem ücretinden düşülmelidir. 

Okulun bütün imkanlarını kullanamadığımız için ücret iadesi yapılmalı. 

Okulda eğitim gördüğümüz iş günü ücretlendirilmeli onlie eğitimin ücretli olmaması gerek 

Online Eğitim sistemi için çok fazla. Daha az ücret verip aynı ders videolarına erişim sağlanılabilir. 

Hakedilen değer alınmalı, okulda verilen eğitimi almadığımız için paranın belli bir kısmı iade edilmeli. 

Okula seneye devam edecegımız ıcın ucretın ıadesı degıl de seneye 1 donemlık ucretın tam alınmaması , ındırımlı alınması 

dogru olabılır 

Haksızlık video izlemek için para vermiyorum bu okula. 

Dondurma hakkı veya ücret iadesi yapılmalı 

 

Soru: Online eğitim için bilgisayar, internet vb imkanların var mı? (birden 

fazla yanıta açık) 

(125 kişi bu soruyu cevaplamıştır.) 

 Her türlü imkana sahibim. (95)  

 Bilgisayarım veya tabletim yok. (1) 

 İnternetim yok, internetimde sıkıntılar var. (24) 

 Diğer: 



- Benim her imkana sahip olmam diğer herkesin aynı imkana sahip olduğu anlamına gelmez. 

Çok kısıtlı imkanlarla bu okulda tam burslu okuyan ya da çok farklı durumlarda da olan çok 

farklı insanlar var bunu anlamaları lazım. 

- Her imkana sahibim ama lms online quiz olurken 6-7 kere hata verdi, çok verimsiz 

- Internetim ve laptopum var fakat kardeşimle ortak kullanmamız gerekiyor. 

- Bilgisayarım var ama internetimde sıkıntı var arıyorum, internet için açmıyorlar. 

 

Serbest Kürsü  

(30 kişi görüş bildirmiştir.)  

Okulun artik ogrencileri dinlemesi ve rektorun okul tanitimda okulu nasil tanittiysa orda dediklerini 

uygulamasi lazim. En basitinden otopark olayi oldugu zamanda vale yapariz gibi cumlelerle bizim 

fikirlerimizi dalga almamasi lazim dedigi gibi burasi ozel okul ve biz bu okula para veriyoruz. 

Mezuniyetim icin zorunlu olan staji bu donem hafta ici 3 gunum bos oldugu icin bu donemde yapmaya karar 

vermis ve staja baslamistim fakat YOK kararinca bu staj donduruldu staj home office olarakda devam 

edebilecegi halde su anda mezuniyetimi etkileyecekmi, bolum hocasiyla konustugum halde net bir cevap 

alamadim. Esra hocamizin hazirlamis oldugu videodan bazi kisiler mezun olmam icin staj yapmama gerek 

kalmadigi gibi bir anlam cikarmis fakat tam aciklayici bir cevap alamadim. 

Mezuniyetim icin zorunlu olan staji bu donem hafta ici 3 gunum bos oldugu icin bu donemde yapmaya karar 

vermis ve staja baslamistim fakat YOK kararinca bu staj donduruldu staj home office olarakda devam 

edebilecegi halde su anda mezuniyetimi etkileyecekmi, bolum hocasiyla konustugum halde net bir cevap 

alamadim. Esra hocamizin hazirlamis oldugu videodan bazi kisiler mezun olmam icin staj yapmama gerek 

kalmadigi gibi bir anlam cikarmis fakat tam aciklayici bir cevap alamadim. 

Dersler verimsiz 

Eğitim ertelensin. Sınavların nasıl ne zaman yapılacağı hakkında herhangi bir bilgi yok olsa dahi bu 

gördüğümüz eğitim ile o sınavlardan kaç almamızı bekliyorlar? Çözüm olarak geçme notunu düşürseler bu 

öğrendiklerimizi meslekte nasıl kullanacağız? Okullar ertelensin, para iade edilsin. 

Daha bilgisi verilmedi ama labları okulda tamamlamamız ve sınavlara da okulda girmemiz gerektiğini 

düşünüyorum. 

Şu sınavlar ve yaz okuluyla ilgili daha açıklayıcı olsalar iyi olur. 

20 dakikalık 4 soru olan fizik quizi olduk ve çoğu arkadaşım birlikte yaptı bu adil değil ve hocaya online soru 

sorma imkanımız yok ders videoları yeterli değil sunum yapabilmemiz çok zor sınavlar da aynı şekilde çok 

fazla öğrenci kopya çekecek haketmediğim puanı almak istemem düşük puan da almak istemem bu yüzden 

dönem tekrarı istiyorum 

Derslerin, bu düzensizlik içerisinde öğrencilerden yük almak mantığıyla kendi saatinde canlı olarak işlenmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Ya da haftanın bir günü belirlenip, derslerin bütün materyallerinin o gün 

yüklenmesinin (her eğitmen tarafından), her eğitmenin kendi kafasına göre gece 3-4'te video yüklemesinden 

daha iyi olacağı kanaatindeyim. 

1-Ie342’den 2 gün önce quiz olduk 5 soru ve süre 10 dakikaydı. Kimsenin süresi yetmedi fakat hoca bunu asla 

kabul etmiyor. 2-Bütün hocalar sanki bu olaylar yokmuş gibi çok yoğun ders yükü veriyorlar, ödevler, 

quizler, projeler, midtermler geliyor. Hangi videoyu izliyim hangi ödevi yapıyım midterm’e mi çalışıyım 

gerçekten stres oluyorum. Bu olayları idrak ederek davranmalarını istiyorum. 3-Bir hocada şunu yaşadım 

mailime çok geç cevap verdi ve skype üzerinden görüşme sağlayacaktık fakat o gün içinde hiçbir geri dönüş 

yapmayıp sonraki gün geri dönüş yaptı asıl sorumada ondan sonraki gün cevap verdi. 

Bence ulkemizin icinde bulundugu durumdan dolayi hepimiz yeterince psikolojik olarak kotu durumdayiz. 

Verimli bir donem gecirdigimize inanmiyorum. Bu donem iptal edilip ya yazin ya da guz donemi tekrar 

edilmeli 
Ya dönem tekrarı yapılmalı . Ya da dönemi dondurmamıza izin verilmeli. 

Hiçbir şeyi anlamıyorum ve kendimi aptal gibi hissettiğim için dersle ilgilenmek istemiyorum gerçekten psikolojik 

olarak hiç iyi duruma gelmedim dersler düşünmekten. 



Normal de bile zor olan bölümlerimizin uzaktan eğitim ile daha zor ve başarısız olacağını düşünüyorum 

Hazırlık okulu B2 kuru öğrencisiyim şuan, trace sınavına giricem bu dönem sonu ama şuan verilen online eğitim 

verimsiz ve yetersiz bu şekilde sınava sokup, sınavı vermemizi isteyemezler. Ders işleyişi LMS e worksheet koyup 

yapmamızı istemesi olmaza bunun için para vermek istemiyorum talebim 16 mart tarihini sonrasının para iadesi olması 

sınavlar lablar stajlar vs ile ilgili okulun mevcut durumda alacağı aksiyonlari bir an önce artik ogrenmek istiyorum 

Sınav olacaksa rahat, sorumluluk veya ödev olacaksa az olmalı 

Lütfen okul tarafından değerlendirmelerin nasıl olduğunu derslerini nasıl geçiliceğinş söylesinler 

Okullar tatil oldugunda ailemi alip memlekete gittim tatil diye. 1 hafta sonra online egitim konusu geldi gundeme. Bu 

evde benim ve masam bar ne sandalyem ne internetim ki interneti baglatmak icin 6 ay kadar bir süre beklemem 

gerekiyor(bu mesaji gondermek icin birazdan evin bir taragina gidip telefonumu belki ceker diye havaya tutacam. 

Istanbuldan bir turlu getirttigim kitap ve bilgisayarimdan söz etmiyorum. Okul plansiz bir sekilde bir kuyuya atti bizi 

cikmamizi bekliyor. Bu meseledwn dolayi bir dersi bir daha alab bir cok arkadasim gibi benimde bazi puanlarim yok 

sayildi ve bu bize yapilan buyuk bir haksizlik. Biraz fazla yazdim ama iyi geldi sizlere Tesekkür ediyorum. 

Hocalara daha iyi imkanlar sağlamak (Tablet, mikrofon vs.) gerekiyor ki video çekimleri daha iyi ve efektif olabilsin. 

Aynı zamanda bizim tarafımızdan yapılacak taleplerinde gerçekten düzenlenip sunulması gerektiğini düşünüyorum. Aksi 

taktirde haklı olduğumuz bir konuda haksız konumuna düşenbiliriz. 

Bence bu dönemde isteyen öğrencinin eğitimi yarım dönemliğine dondurulmalı. Eylülde veya daha sonrasında bu olaylar 

geçince tekrar kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Ve bunu isteyen öğrencilerinde irregular olma ihtimalini göze 

almalılar. 

Dönem ücretlerinin bir kısmı iade edilmeli. Online eğitim için örgün eğitim ücreti ödemek zorunda kalmak istemiyorum. 

Lab sessions are the only tricky part. 

Daha önce de belirttiğim gibi bu okula hizmet almak için para ödüyoruz fakat kimse karşılığını almadığı bir hizmetin 

parasını ödemek zorunda bırakılmamalı. Gerekirse bu konuda hukuki olarak hakkımızı da ararız. 

 

Okulumuzun imkanlarından faydalanmamız için bu kadar para ödüyoruz. Fakat şu anda bu imkanlardan 

faydalanmıyoruz. Bu sebeple paramızın büyük bir çoğunluğunun iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Online eğitim 

ve örgün eğitim ücretleri aynı olmamalı. Kimse almadığı bir hizmetin parasını ödemek zorunda bırakılmamalı. 

Hic bir denilen yerine getirilmedi sahsim acisindan. Herkesin ilk haftasi bunu anliyorum. Fakat kimseden hoodinie 

olmasi beklenmiyor. Harika bir kadro oldugu soyleniyor fakat 6 hocamin besi en az 5 gun gecikmeyle online video 

paylasti. Rektor un acikladigi videoda, Esra hanim gayet acik bir sekilde siki kontrol edecegini ima ediyordu. Ben bir 

kontrol ortamindan cok bir karmasa goruyorum. Vizyon sahibiyiz diyorlar ilk girisimcilik fakultesi bizde diyorlar. 

Okullara egitimin ara verilmesinin aciklanmasindan 2 saat once “vizyon sahibi harik kadromuz” tum tedbirlerin 

alindigini ve egitimin devam edecegini soyluyor. Virus hakkinda o donemde az yayinlanmis makale vardi ben 2 tanesini 

okudum ve ben bu hali ongordum okula kendim gelmeyi biraktim. Fakat idari kadro ve yoneticiler bunu nasil 4.000 

kisilik okulda tum onlemler alindi diye resmi bir sekilde aciklayabilir. Hic mi arastirma yapilmadi bu konu hakkinda. 

Bastaki kadro hic arastirma yapmadan insanlarin kaderiyle boyle cabuk oynayabiliyor mu ? Maalesef ogrenci istekleri 

taleplerini hic duymayan ve kendini aldigi 2-3 odulle gozlerini boyayan bir kuruma donusuyoruz. Ben bu okuldan mezun 

olacagim ve dolayisiyla iyi bir universite olarak anilmasini istiyorum. Fakat ozyeginin ogrenci memnuniyetinde birinci 

oldugunu emin olun hicbir kayda deger kurum ve universite iplemiyor. Bunu tavana asmayi dusuneceginize, lutfen 

olaylari daha iyi takip edin gercekten uzman gibi davranin, degilseniz gorevi birakin herkesin iyiligi icin. 

 

Saygilarimla, 

Öncelikle bu olay bir pandemi olarak ilan edildikten sonra okulların online eğitime devam etmek istemesi kadar saçma 

bir durum olamaz, tamam YÖK bu eğitime devam edilmesini talep etti fakat bu eğitimin ne kadar verimsiz olduğu açık 

ve bariz. Ayrıca bütün öğrenciler aynı imkanlara sahip değil ve internet veya bilgisayar sorunu yaşayan bir sürü öğrenci 

olduğuna 100% eminim. Öğrenciler okulda girdiği dersi anlamakta zorluk çekiyorlar, uzaktan eğitimde nasıl 

anlayacaklar. Bir de utanmadan işlenmeyen konulardan öğrencileri sorumlu tutup yeni konuları anlatmaya devam edip, 

işlemediği konuyu da, internete koyduğumuz sorulardan bakıp anlamaya çalışın diyen hocalarımız mevcut ve bu 

konudan quiz yapılıyor. E o zaman soruyorum, hocanın youtubedaki ders videosu koyan insanlardan ne farkı kaldı? Bir 

de insanlar burda can derdinde evinde stresle otururken quiz yapmak veya ödev vermek nasıl bir düşüncesizliktir büyük 

bir merak içerisindeyim. Öğrencinin ailesinden birisine veya yakın akrabasının bu hastalığa yakalanıp, öğrencinin 

psikolojisinin normal kalmasını bekleyip bir de hocanın verdiği ödevi ve quizi mi yapmamızı bekliyorlar. Nedir bu 

öğretmenlerdeki öğrenciyi puanlandırma fantezisi anlamış değilim. Daha da komiği öğrenciye mail atılıyor ve mailde 

yazan cümle şu “Eğer ödevlerinizde kopya çektiğinizi görürsek, disiplin kuruluna sevk edilirsiniz.” . SEVK ET 



KARDEŞİM. Millet ölüyor, sen disiplin diyorsun. Disiplin kuruluna skypetan bağlanırız, ne diyelim. Sağlıklı ve evde 

kalın arkadaşlar. 

Evde ders dinlerken dikkatimi dgaitacak cok sey var ve bu sureyi belki kendimi baska sekilde gelistirmek icin 

kullanabilirim cunku daha once alisik olmadigim bir sistem ve ani bir gecis oldugundan adaptasyon sorunu yasiyorum. 

Ders calistiktam sonrada kendimi motive edicek seyler su surecte maalesef yapamiyorum eve kapali olmak beni cok kotu 

etkiliyor.dersler biyerde devam etsede bence puanlandirma olmamali gecme kalma olmamali. Ister istemez derslerin 

devam etmesi bizi bi sekilde hayatin devam ettigini gosterir fakat okulunda anlamasi gerekiyoki bu surec sadece fiziksel 

olarak zor degil mental olarakda bizim gibi genceleri cok zorlayan bir donem. Bu ani geciste bizden bi sekilde kapali 

bulundugimuz evlerde ders calismamizi bekliyosunuz ve bi sekilde sinavlara calismamizi bekliyosunuz bence bu fazla 

bencil bisey. 

Sınavların nasıl olacağı beni ensişelendiriyor online eğitim ile kendimi geliştirmekte zorlanıyorum 

Bence biraz zorlama olmuş özellikle lab derslerinin devam etmesi kötü olmuş sonuçta asıl mantığından yani pratik 

olayından bağımsız hale geliyor. En azından lab derslerinin kalkmasını gerekirse uzatılmış bir takvimde kısa zamanda 

bitirilmesini öneririm. 

Şuanda 3 haftadır sınav konusu belırsız kımse ne yapıcagını halen bılmıyor . Belirsiz bi dönem yaşıyoruz ve bunu 

ortadan kaldırmak gerekiyor oncelıkle . Biz dogal olarak rehavete kapılıyoruz .Okulun ılk önce akademik takvimini 

belirlemesi , hocalarımızın da sınavlarını uygulayıp uygulamayacagını belirtmesi gerekiyor . Suanda ne ıcın calıstıgımızı 

bıle bılmıyoruz. 

 

 

 

 

 

 


