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 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

 Bilindiği  gibi  Çin’in  Wuhan  kentinden  yayıldı  düşünülen  ve  dünyayı  etkisi  altına  alan 

 COVİD-19  salgını  üretim,  sağlık,  ulaşım  ve  ulaşım  gibi  pek  çok  sektörü  etkisi  altına 

 almıştır.  Meydana  gelen  durumdan  eğitim  faaliyetlerinin  olası  en  düşük  kayıpla 

 sürdürülmesi  için  Üniversitemiz  2020-2021  Güz  ve  Bahar  Yarıyılları  nda  eğitim  ve 

 öğretim  faaliyetlerini  uzaktan  eğitim  yoluyla  canlı  ders  ve  sınav  uygulamalarıyla 

 sürdürmüştür.  Bahsi  geçen  dönemde  uygulama  dersleri  de  uzantak  eğitim  faaliyetleri  ile 

 işlenmiştir.  Öğrencilerin  uzaktan  eğitim  sürecinden  ne  ölçüde  yararlandıklarının 

 değerlendirilmesi  ve  böyle  bir  sürecin  tekrarlanması  durumunda  geliştirilebilecek  yönler 

 hakkında  planlanma  yapılması  için  2020-2021  uzaktan  eğitim  sürecinde  ders  almış  469 

 öğrenciye  anket  çalışması  düzenlenmiş  olup  20  öğrenci  ankete  katılım  sağlamıştır. 

 Öğrencilerin  ankete  katılabilmeleri  için  bir  Google  Form  oluşturularak  öğrencilerin  ankete 

 online  katılımı  sağlanmış  ve  08.10.2021-20.10.2021  tarihleri  arasında  yanıtlar 

 toplanmıştır. 

 Anketin değerlendirilmesi 

 Meslek  Y üksekokulumuzda  canlı  derslere  katılan  öğrencilerimizin  cinsiyet  dağılımı  Şekil 

 1  ’de  verilmiştir.  Ankete  katılan  öğrencilerin  dağılımı  Meslek  Y üksekokulumuza  kayıtlı 

 öğrencilerin cinsiyet dağılımı ile uyumludur. 

 Şekil 1  . Canlı derslere katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımları. 

 Öğrencilerin  derslere  katıldığı  mekanların  dağılımı  incelendiğinde  (  Şekil  2  )  Öğrencilerin 

 büyük  çoğunluğu  derslerine  evlerinden  katıldıklarını  (%65),  bunu  %30  ile  yurt  katılımının 



 takip  edildiği  görülmektedir.  Bu  veriler  incelendiğinde  öğrencilerin  çok  büyük  bir  kısmının, 

 derslerin düzenli takip edilebileceği mekanlara sahip oldukları görülmektedir. 

 Şekil 2.  Canlı derslere katılan öğrencilerin dersleri takip ettikleri lokasyonların dağılımları. 

 Öğrencilerin,  canlı  dersleri  sınıf  ortamına  yakın  şekilde  etkileşim  içerisinde  sürdürmeleri 

 hedeflenen  durum  olup  öğrencilerin  bu  beklentiyi  karşılayacak  seviyede  internet  kullanım 

 imkanına  sahip  olması  gereklidir.  Şekil  3  ’de  görüldüğü  gibi  öğrencilerimizin  büyük 

 çoğunluğunun  canlı  derslere  mobil  ağlar  (GSM  operatörlerince  sağlanan)  üzerinden 

 bağlandıkları  görülmektedir.  Halihazırda  operatörler  tarafından  sağlanan  internet 

 servislerinin  (kota,  bağlantı  hızı  gibi)  canlı  derslerin  etkin  bir  şekilde  işlenmesini 

 karşılayacak kapasitede olmadığı düşünülmektedir. 

 Şekil 3.  Canlı derslere katılan öğrencilerin İnternet erişimi sağladıkları kaynaklar 

 Şekil  4  ’de  görüldüğü  gibi  öğrencilerimizin  %80’i  canlı  derslerin  takibi  konusunda  internet 

 kotası  aşımı  problemi  yaşamış  bulunmaktadırlar.  Bu  durumun  öğrencilerin  canlı  derslere 

 etkin katılamamalarına neden olabileceği düşünülmektedir. 



 Şekil  4.  Canlı  derslere  katılan  öğrencilerin  İnternet  veri  kullanım  oranlarının  derslerin 

 işlenişi üzerine etkileri. 

 Öğrencilerimizin  büyük  bölümü  canlı  dersleri  cep  telefonları  aracılığıyla  takip  etmişlerdir 

 (  Şekil  5  ).  Bilindiği  gibi  cep  telefonu  ekranları  bilgisayar  ile  kıyaslandığında  görece  küçük 

 boyutlarda  olduklarından,  öğrencilerin  öğretim  elemanlarının  ekrana  yansıttıkları  yazı  ya 

 da  problem  çözümlerini  rahat  görebilmeleri  beklenmemelidir.  Bu  durumun  konuların 

 anlaşılmasında  zorluğa  neden  olacağı  düşünülmektedir.  Ayrıca  Meslek 

 Y üksekokulumuzda  çoğu  programda  verilen  Bilgisayar  Destekli  Çizim,  Bilgisayar  Destekli 

 Üretim,  Bilgisayar  Destekli  kalıp  Hazırlama  gibi  derslerde  öğrencilerin  bilgisayara 

 erişememeleri  uygulamalı  derslerdeki  başarısızlığın  nedenlerinden  biri  olarak 

 düşünülmektedir. 

 Şekil  5.  Canlı  derslere  katılan  öğrencilerin  ders  takibi  için  kullandıkları  araçların 

 dağılımları. 

 Öğrencilerimizin  canlı  derslere  katılım  oranları  incelendiğinde,  %75  oranında  etkin  katılım 

 sağlandığı görülmektedir (  Şekil 6  ). 



 Şekil 6.  Öğrencilerin canlı derslere katılım oranları. 

 Bilindiği  gibi  Senato  kararı  gereği  canlı  ders  videoları  internet  erişiminde  sorun 

 yaşanabilecek  durumlarda  öğrencilerin  maduriyet  yaşamamaları  için  Google  Classroom 

 uygulamasına  yüklenerek  dönem  boyunca  öğrencilerin  erişimine  açık  tutulmuştur.  Şekil 

 7  ’de  görüldüğü  gibi  öğrencilerimizin  %50’lik  kısmı  derslerin  tekrar  videolarını  etkin  şekilde 

 takip etmişlerdir. 

 Şekil 7.  Uzaktan eğitim süresince tekrar videolarını izleyen öğrencilerin dağılımları. 

 Öğrencilerimizin  yaklaşık  %45’i  uzaktan  eğitim  sürecinde  aldıkları  eğitimde  başarısız 

 olduklarını  düşünmektedirler  (  Şekil  8  ).  Bu  durumun  en  büyük  nedeninin,  öğrencilerin 



 dersleri  etkin  takip  edebilmeleri  için  gereken  internet  servisi  ve  bilgisayar  donanım  ya  da 

 yazılımlarına sahip olmamaları olarak sıralanabilir. 

 Şekil 8.  Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders başarı değerlendirme dağılımları. 

 Şekil  9’da  görüldüğü  gibi,  öğrencilerimiz  uzaktan  eğitim  derslerinde  başarılı 

 olamamalarının  esas  sebebini  motivasyonlarının  düşüklüğü  olduğunu  ifade  etmişlerdir. 

 Y apılan  derslerde  öğrencilerin  sınıf  ortamını  sağlamak  için  online  anket  çalışmaları  ve 

 soru  cevap  uygulamalarının  yapılması  gerektiği  UZEM  tarafından  Meslek 

 Y üksekokulumuzda  verilen  toplantıda  açıklanmış  ve  bazı  web  araçlarının  kullanımı 

 hakkında  temel  bilgiler  verilmiştir.  Öğrencilerin  bu  uygulamalara  erişememeleri  ve  canlı 

 derslere  katıldıkları  yerlerde  web  kameraları  açarak  derse  katılamamaları  motivasyon 

 düşüklüğünün ana sebeplerindendir. 

 Şekil  9.  Öğrencilerin  uzaktan  eğitim  derslerindeki  başarısızlıklarının  nedenlerinin 

 dağılımı. 



 Öğrencilerimize  göre  canlı  derslerdeki  en  büyük  aksaklık  İnternet  bağlantısındaki 

 aksaklıklardır (  Şekil 10  ). 

 Şekil 10.  Canlı derslerin hedeflenen başarıya ulaşamamasının nedenlerinin dağılımı. 

 Bilindiği  gibi  uzaktan  eğitim  süresince  sınavlar  uzaktan  eğitim  araçları  ile  sınav,  proje, 

 sunum,  ödev  vb.  ölçme  araçları  ile  gerçekleştirilmiştir.  Öğretim  elemanlarımız  sınavlarda 

 kopya  çekilmesini  mümkün  olan  en  düşük  seviyeye  indirmeye  çalışmış  olup  alınan 

 önlemlerin öğrenciler tarafından uygun olduğu  Şekil 11  ’de görülmektedir. 

 Şekil  11.  Sınavlarda  kopyanın  engellenmesi  için  gerekli  önlemlerin  ne  derece  alındığının 

 öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. 



 Uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerin zamanında yapıldığı  Şekil 12  ’de görülmektedir. 

 Şekil 12.  Uzaktan eğitim derslerinin işlenmesinde varsa ertelemelerin dağılımı. 

 Uzaktan  eğitim  sürecinde  canlı  derslerin  işlenmesinde  aksaklıkların  olması  muhtemel  olup 

 bu  aksaklıkların  öğrencilere  zamanında  bildirilerek  mağduriyet  yaşanmaması 

 hedeflenmiştir.  Şekil  13  ’de  görüldüğü  gibi  ders  sorumlusu  Öğretim  Elemanları  %60 

 oranında  öğrencileri  mağdur  etmeyecek  şekilde  ders  planlamasında  değişikliğe  gitmiştir. 

 %30  oranında  öğrenci  derslerin  ileri  bir  tarihe  ertelendiğini  dersten  kısa  zaman  önce 

 öğrendiklerini  beyan  etmiş  olup  bu  durumun  planlanmayan  aksaklıklardan  kaynaklandığı 

 düşünülmektedir.  Öğrencilerin  %10’u  ise  derslerin  ertelendiğinden  haberlerin  olmadığını 

 beyan  etmişlerdir.  Bilindiği  gibi  öğrencilere  gerekli  duyurular  ve  bilgilendirilmelerin 

 yapılması  için  sınıflar  için  Whatsapp  grupları  oluşturulmuş,  bu  aracın  yanı  sıra  Google 

 Classroom duyuruları ve email iletişm yolları ile öğrenciler bilgilendirilmeye çalışılmıştır. 

 Şekil 13.  Dersin ileri bir tarihe ertelendiği durumlarda öğrenciye ertelemenin bildirimi. 



 Öğrencilerin  büyük  bir  çoğunluğu  canlı  derslerin  yürütülmesi  için  kullanılan  Whatsapp, 

 Classroom,  Meet  ve  E-posta  uygulamalarının  kalitesini  eğitim  öğretim  faaliyetlerinin 

 başarılı şekilde yürütülmesi için yeterli kalitede olduğunu düşünmektedir (  Şekil 14  ). 

 Şekil 14.  İnternet araçlarının kullanım kalitesi. 

 Öğrencilerimize  ayrıca,  edindikleri  uzaktan  eğitim  tecrübesi  ile  2021-2022  Eğitim  yılında 

 hibrit  modelin  (derslerin  bir  kısmının  yüz  yüze,  bir  kısmının  ise  uzaktan  eğitimle 

 işlenmesi)  uygulanmasının  ne  derece  başarılı  olacağını  hakkında  soru  yöneltilmiş  olup, 

 katılımcıların  büyük  kısmının  hibrit  eğitim  sisteminin  öğrenci  başarısı  üzerine  olumsuz 

 etkileri olacağı yanıtı alınmıştır (  Şekil 15  ). 

 Şekil 15.  Hibrit modelin başarı beklentisi. 



 Öğrencilerin eklemek istedikleri görüşleri aşağıda verilmiştir. 

 1.  Asla online eğitime geçilmesi taraftarı değilim 

 2.  Uzaktan  egitimin  sınavı  uzaktan  gördüğümüz  için  uzaktan  olması  daha  mantıklı  Yakindan 

 gördüğümüz dersler ise yüzyüze görmemiz daha mantıklı 

 3.  Uzaktan  eğitimde  sinavlar  daha  motovasyonlu  oluyor.Zaten  uzaktan  eğitimde  8  dersten 

 kaldim,birde  yuz  yuze  eğitime  gectik,geçme  ihtimali  0  oldu.yakinda  okulu  birakacam  bu 

 yuzden.Yonetim  kurulu  hata  yapiyor.Geçme  sistemi  hatali,sinifın  ortalamasi  ile  olmasi 

 gerek.Suanki  sistemde  gecme  notu  60.böyle  geçemeyiz.Sınıf  ortalama  sistemi  gelmesi 

 lazim. 

 4.  Uzaktan  eğitimle  gördüğümüz  derslerin  sınavlarında  uzaktan  olması,  yüzyüze 

 gördüğümüz derslerin sınavı yüzyüze olması kararindayim 

 5.  Bazı  derslerin  uzaktan  eğitimile  yapılmaması  gerekmektedir.  Bu  dersler  uygulamalı  yani 

 yüz yüze olmalıdır. 

 6.  Yurtta  kalıyoruz  bir  sürü  öğrenciyle  dip  dibeyiz  okulda  da  aynı  şekilde.  Sözde  uzaktan 

 eğitim  derslerimiz  var  ama  5  gün  yine  okula  geliyoruz.  Laboratuvar  ya  da  uygulamalı 

 dersimiz  de  yok  bu  pandemi  koşullarında  her  gün  temas  edip  okula  geliyoruz.  Korkudan 

 artık  dersten  de  verim  alamıyoruz.  Online  eğitim  de  en  azından  kimseyle  temas  etmiyoduk. 

 Hocalqr  slaytı  okuyo  sadece  ekstra  bi  bilgi  yok.  Uzaktan  da  yapabiliyoruz  bunu.  Buraya 

 kadar  gelmemizin  korkudan  ve  para  kaybından  başka  bir  işr  yaradığını  düşünmüyorum. 

 Her  gün  2  otobüs  değiştirip  okula  geliyorım  günde  10  tl  yol  parası  veriyoruz  gerçekten 

 olacak gibi değil bu sistem 

 7.  Hibrit derslerimizde sınıf ortamında arada mesafe oldunda maskemizi çıkartmak istiyoruz 

 8.  Çok kötüydü eğitim süreciniz 

 Sonuç 

 Bu  anketin  amacı  öğrencilerimizin  salgın  sürecinde  uzaktan  eğitim  tecrübelerinden 

 yararlanılarak  hibrti  eğitimin  daha  kaliteli  sürdürülmesi  için  gerekli  değişikliklerin 

 yapılmasıdır.  Ayrıca  salgın  sürecinde  yeniden  eğitimin  uzaktan  canlı  ders  şeklinde 

 verilmesi  gerektiği  bir  durum  meydana  gelirse  Öğretim  Elemanlarının  derslerin  etkin 

 şekilde,  öğrenci  katılımının  azami  olduğu  sanal  sınıf  ortamının  sağlanması  için  alınması 

 gereken  önlemler  ve  planların  tartışılması  planlanmaktadır.  Bu  anketten  elde  edilen 

 sonuçlar  Meslek  Y üksekokulu  Akademik  Kurul  Toplantısında  incelenecek  olup  Öğretim 

 Elemanlarımızın katkıları ile bir eylem planı oluşturulacaktır. 


