
GÜZ DÖNEMİNİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ 

Uzun yılların birikimini Onedayaöf ismiyle yaklaşık 7 aydır siz değerli insanlarla 
buluşturduk/buluşturuyoruz. Çok yoğun bir dönem olduğundan olsa gerek, tüm ekibe 7 yıl gibi geldi 
. Günlük ortalama 3-4 saat uyuyarak, ailesinden sosyal hayatından fedakarlık ederek çok değer 
verdiğimiz üniversite öğrencilerimizle bazen sınıfta YÜZ YÜZE bazen telefonda veya ortaya konulan 
eşsiz not ve sorularımız aracılığıyla buluştuk…   
Kısa sürede 150 binleri bulan bir aile haline geldik. Öyle görünüyor ki bahar döneminde bu rakam 
katlanarak artacak… Kısa Kısa bazı konular hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz… 

Altın Notlar 
Ara sınav da %90 ları bulan başarısı ile yazanlarını bile şaşırtan!!! (%80 hedeflenmişti) ders notu 
özetleri, final sınavları içinde hocalarımız tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Birkaç gün 
içinde Final başarı ortalamamızı öğrenmiş oluruz…(ilk gelen sonuçlar, 20 soruda 17-18 ve üstü) 
NOT: Her konuda olduğu gibi bu mevzuda da çok şeffafız. İsteyen arkadaş, sınav soruları ve bizden 
indirdiği notu Ctrl-f kısa yol tuşu ile kendisi de tarayabilir.       

Altın Sorular 
Evet, bu konuda biraz mahcubuz. Sorularımız çok beğenildi, çok istendi. Ancak zaman darlığından ve 
hazırlanmasının uzun sürmesi sebebiyle gelen talebe yeterli cevabı veremedik. Ama yaptığımız son 
toplantıda bahar döneminde diğer ürünlerimizde olacağı gibi altın sorularda da eksiklik olmayacağı 
müjdesini verebiliriz… 

AÖF Çıkmış Sorular 
Bahar dönemi için büyük müjdelerimizden birisi de, cevap anahtarı sayfanın altında bulunan çıkmış 
sınav sorularının ÜCRETSİZ verilecek olması… Bir sonraki dönem de ise çözümlerinin yapılmasını 
planlıyoruz. 

Gümüş Notlar 
Tartışmasız sınav haftasının en çok sorulanı ve aranılan notu, gümüş notlar… 100 e yakın derste 
yayınlamış olmamıza rağmen gelen talebi, ders sayısını karşılayamadığımız ortada. İki müjde de 
burada verelim. Gümüş notlar son haftaya kalmadan yayınlanacak ve ders sayısı 250’nin üzerine 
çıkartılacak… Ve tabii ki ÜCRETSİZ… 

Not: Sınav haftası (Pazar günü) Hukukçu Hocalarımızdan Ali Hocamız, Eskişehir-Ankara yolunda 
trafik kazası geçirmiştir. Çok şükür ağır kazadan hocamız ve kardeşleri ufak yaralanmalarla çıktılar. 
Arayıp ulaşamayan arkadaşlar olmuş olabilir, bilginize… Her daim güzel şeylerle karşılaşmanız 
dileklerimizle… 


