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AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Toplantı Tarihi:  11/12/2020 Saat: 11:00 Toplantı No:  

 Toplantı Yeri: Çevrimiçi 

 Toplantı Başkanı: Öğr. Gör. Recep AYKAN 

 Raportör: Öğr. Gör. Hacer Kübra SEVİNÇ 

İÇ PAYDAŞ TOPLANTI MADDELERİ 

1 Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi 

2 Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar 

3 

Ders saati süresinin fazla olması. 

Akademik personelin derse hazırlık aşamasında yaşanan sıkıntılar; çekim aşamasının 

zorluğu, çekim bittikten sonraki kontrol ve videoyu dönüştürmenin uzun sürmesi. Asenkron 

derslerde 15dk Hazırlık 30 Dk Ders çekim olarak belirlenen sürelerde montaj süresinin 

eklenmemiş olması. 15dk Hazırlık – 20 dk çekim – 10 dk (ya da 30 dk hazırlık ve montaj – 

15 dk Çekim süresi) montaj şeklinde yeniden düzenleme getirilebilir.  

Ayrıca, öğrencilerden gelen geri dönüşlerde; 30 dakikalık sürenin uzun olduğu ve çoğu 

zaman videoları tamamen izlemedikleri yönündedir. 

4 
Senkron derslerde yaşanan sorunlar; 

Perculus (Ders esnasında kopmalar yaşanması) – Zoom (Zoom ile sorun yaşanmamıştır) 

5 

Forumlar; 

Her hafta her ders için öğretim elemanları tarafından forum açılmakta, fakat öğrenciler 

forumlardaki sorulara katılmamaktadır. Katılsalar bile, sorulara cevap vermeyip, “merhaba”, 

“teşekkürler” gibi konuyla ilgili olmayan cevaplar yazmaktadırlar. (Forumlara etkin/aktif 

katılımdan belirli bir yüzde(%10 gibi) ile ara sınav/final notlarına ekleme yapılabilmesi) 

6 

Öğrenci Devamsızlığı; 

Uzaktan Eğitim sürecince öğrenciye hiçbir yükümlülük zorunlu verilmemektedir. Teknoloji 

imkânı yeterli olan öğrenciler bu durumu “kendilerince” fırsata dönüştürerek derslere katılım 

sağlamamaktadırlar. 

7 

Bilişim alt yapısı işbirliği ile Üniversitesiler ve MEB bağlı EBA Destek noktalarının da 

öğrenciler tarafından kullanılabilmesi nedeniyle, senkron ve asenkron devam zorunluluğu 

getirilebilir. 

8 
Sunum şablonlarının hazırlık süresinin 15 dk’dan uzun sürmesi ders hazırlık süresini 

uzatmaktadır. Şablonlarda, başlangıç ve bitiş için gerekli olan 5 slayt dışında ara kısımlarda 
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esneklik sağlanması. Yazı tipi boyutunun ise öğrenciler tarafından okunmasında zorluk 

çektiği görülmektedir.  

9 Movavi programı ile yaşanan sıkıntılar (Diğer farklı programların kullanılabilmesi) 

10 I ve II. Öğretim senkron derslerinin aynı anda işlenebilmesi. 


