
PANDEMİ DÖNEMİ ÖĞRENCİL BİLGİLENDİRME KLAVUZU 

1) Pandemi süresince dersler nasıl yapılacak? 

Alınan Eğitim Komisyonu kararı gereği, derslerin pandemi süresince UZEM üzerinden online ve eş 
zamanlı yapılması karara bağlanmıştır. Öncelikle UZEM portalına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş 
yaparak aldığınız derslere giriş yapmanız ve dersleri takip etmeniz gerekmektedir. Sizlere 
üniversitemiz tarafından bilgilendirme mesajı gelecektir. mail.gop.edu.tr adresine girip bir mail 
adresi ve şifre oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz mail adresi ve şifre ile uzem portalına 
giriş yapabilirsiniz. Uzem adresimiz  uzemportal.gop.edu.tr 

2) Dersler ne zaman başlayacak, arasınav, final ve bütünleme tarihleri nelerdir? 

Üniversitemizde her bir dönem 14 hafta olup önceden akademik takvimde yayınlanmaktadır. 2020-
2021 Eğitim dönemi için dersler 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Diğer tarihler 
için akademik takvime bakabilirsiniz. 

3) İlk hafta ders olacak mı? 

İlk hafta, oryantasyon (uyum) haftası olacaktır. İlk haftaki derslerde ilgili dersin öğretim elemanı 
tarafından üniversitemiz, dersin işlenişi ve konuları, sınavlar vb. gibi konularda ve sizlerden gelen 
sorulara cevap şeklinde geçecektir . 

4) Pandemi süresince derslere devam önemlimi veya devamsızlıktan kalınırmı? 

Dersler UZEM üzerinden uzaktan eğitim ile olacağından devam-devamsızlığa 
bakılmayacaktır. Lakin derslere devam etmeniz dersi geçmeniz açısından önem arz etmektedir. 
Sınavlar uzaktan veya ödev sistemi ile yapılacağında derslere girmediğiniz hafta alacak olduğunuz 
notlar dönem sonu notları etkileyecektir.  

5) Tokat İli dışında yaşıyorum. Öğrenciliğim ile ilgili işlemler için (Kayıt dondurma, muafiyet, 
intibak, mazaret ders kaydı vs.) Tokat'a gelmeme gerek var mı? 

Tokat'a gelmenize gerek yok. zmyo@gop.edu.tr adresine ilgili dilekçenizi ekleyip (fotoğrafını çekip 
gönderme de olabilir) gönderebilirsiniz. 

6) Üniversiteye kayıt yaptırdım, başka ne yapmam gerekiyor? 

Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra , akademik takvimde yer alan tarihlerde tüm eğitim zamanınız 
boyunca her yarıyıl OBS ( öğrenci bilgi sistemi) üzerinden kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak 
ders kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Ders kayıt sürecinde yaşayabileceğiniz zorluklarla ilgili 
akademik danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Ders kaydı sonrası akademik danışmanınız 
tarafında dersler onaylanacaktır. Derslerin onaylandığını obs sisteminden takip etmeyi 
unutmayınız. Ders kayıtlarından tamamen öğrenciler sorumludur. 

 

7) Ders kaydı yaptırmayı unuttum, ne yapmam gerekiyor? 

zmyo.gop.edu.tr sitesinden formlar linkine tıklayıp Mazaret Ders Kayıt  dilekçenizi  doldurarak 
Yüksekokul öğrenci işlerine verebilirsiniz. İl dışındaysanız zmyo@gop.edu.tr adresine mail yoluyla 
veya 03563175079 numaralı fax’a gönderebilirsiniz. 

8) OBS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? 

OBS sayfasındaki şifremi unuttum linkine veya mail.gop.edu.tr adresindeki  tıklayıp gerekli adımları 
izleyerek şifrenizi alabilirsiniz. Tüm çabalarınıza rağmen alamadıysanız Yüksekokulumuz veya 
Rektörlük Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

9) Üniversiteye kayıt yaptırdım fakat çeşitli sebeplerden dolayı (ailevi sebepler,maddi-
manevi sıkıntılar vs.) eğitimime ara verebilirmiyim? 

Kayıt dondurabilirsiniz. Kayıt dondurmak için zmyo.gop.edu.tr sitesinden formlar linkine tıklayıp 
kayıt dondurma ile ilgili örnek dilekçeyi doldurabilirsiniz. İl dışındaysanız zmyo@gop.edu.tr 
adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz. 

https://tmyo.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11419/baglantilar_resimli_232/4e58e3d2-9712-42a2-b4a6-2a2982cd731e/html_icerik/files/toguweb2020.pdf


10) Önceden de bir üniversite bitirdim . Ders kaydı yaptırırken önceden almış olduğum 
derslerden muaf olabilirmiyim? 

Muaf olmak istediğiniz dersleri  http://zmyo.gop.edu.tr sitesinden formlar linkine tıklayıp muafiyet 
dilekçenizi  doldurarak öğrencil işlerine verebilirsiniz. İl dışındaysanız zmyo@gop.edu.tr adresine 
mail yoluyla gönderebilirsiniz. Transkrip’inizi dilekçe ile birlikte teslim etmeyi unutmayınız. Pandemi 
dolayısı ile ders içerikleri istenmemektedir. Bu dilekçelerin son teslim tarihi eğitim başladığından 
sonraki 2 haftadır.  

11) Akademik danışmanım kimdir? 

Her öğrencinin bir akademik danışmanı bulunur. Danışman, öğrencinin seçeceği dersler hakkında 
yardımcı olur, öğrencinin yaşadığı sorunların çözümünde destekler, üniversite mevzuatı vb. konular 
hakkında bilgi verir. Danışman hocanızı obs sistemine girdiğinizde veya http://zmyo.gop.edu.tr 
adresinden öğrenebilirsiniz. Akademik danışmanınıza mail veya dahili telefon aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz. TOGÜ Telefon Rehberine https://www.gop.edu.tr/TelefonRehberi.aspx?d=tr-
TR&mk=30591&m=telefon_rehberi adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

12) Ders programı veya derslerle ilgili sorunlarımda kime başvurmalıyım? 

Akademik danışmanınıza başvurabilirsiniz. 

13) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) nedir? 

Öğrenci bilgi sistemi, öğrencinin kişisel bilgilerinin yanı sıra öğrenciyi ilgilendiren akademik bilgilerin 
yer aldığı (alınan dersler, ders notları gibi) sistemdir. Öğrenci bilgi 
sistemine https://obs.gop.edu.tr/ adresinden veya Android telefonlar 
için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prolizyazilim.mobil&hl=tr  IOS telefonlar 
için https://apps.apple.com/tr/app/proliz-mobil/id1377651655?l=tr mobil uygulasını yükleyerek 
ulaşabilirsiniz. Size ileride yapılabilecek herhangi bir duyuru OBS ve buraya kayıtlı iletişim 
kanallarınız üzerinden yapılır. Eğer adresiniz, mailiniz veya telefon numaranızı değiştirirseniz 
sistemden güncellemeyi unutmayınız. 

 

14)Ders geçme sistemi nasıldır? 

Teorik derslerde bir dönemde en az iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlardan ilk yapılana “ara sınav 
(vize)” ikinci yapılana ise “dönem sonu sınavı (final)” denilmektedir. Bir dersin başarı notu, ara 
sınavın %40’ı ile dönem sonu değerlendirmesinin %60’ı toplanarak hesaplanır. Dersler 100 
üzerinden puanlanır ve geçme notu 60’dır. Dersten başarılı olabilmek için Final sınavından en az 
50 ve üzeri not alınması gerekmektedir. Ders geçme ile ilgili ayrıntılı bilgilere akademik 
danışmanınız ve “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans EğitimÖğretim Ve Sınav 
Yönetmeliği”’nden ulaşabilirsiniz. 

Yönetmelik https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/mevzuat_49/dosya_icerik/8696513/
mevzuat_20200302095753.pdf adresinde bulunmaktadır. 

15) Bütünleme sınavı nedir? 

Dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için açılan sınavdır. Bütünleme 
sınavında alınan not, nihai notun hesaplanmasında dönem sonu sınavı (final) notu yerine geçer. 

16) Başka bir üniversiteyi kazandım (ya da başka nedenlerle)  kayıt sildirmek istiyorum. Ne 
yapmalıyım? 

Yüksekokulumuzun öğrenci işlerine gidiniz. 
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