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Pandemi Süreci & Uşak Üniversitesi

▪ Pandemi sürecinde Uşak Üniversitesi bünyesindeki uzaktan eğitim süreçleri, 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (UZEMYO) tarafından yürütülmüştür.

▪ MYO bünyesinde 4 akademisyen ve 1 uygulamalı birim öğretim görevlisi (uzman) 
görev yapmaktadır.

▪ Mart ayında gerçekleştirilen ilk toplantı ile birlikte, üniversite genelinde uzaktan 
eğitim süreçlerinde Google Classroom’a geçiş kararı alınmıştır.

▪ Alınan karar ile birlikte UZEMYO, öğrenci ve öğretim elemanları için videolu 
kullanım yönergeleri hazırlamıştır https://ue.usak.edu.tr/duyuru/3261

https://ue.usak.edu.tr/duyuru/3261


Pandemi Süreci & Uşak Üniversitesi

▪ 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonuna kadar dersler Google Classroom ve Google 
Meet üzerinden asenkron ve senkron şekilde yürütülmüştür.

▪ Öğretim elemanları kendi sanal sınıflarını düzenlemiş, hazırladıkları öğrenme 
materyallerini (video, sunum vb.) yine sanal sınıflarında kendileri paylaşmıştır.

▪ UZEMYO bu süreçte teknik desteğe ihtiyaç duyan tüm öğretim elemanı ve 
öğrencilere destek hizmeti sağlamışlardır.

▪ Destek hizmetleri kapsamında bütün UZEMYO personelinin (akademik ve idari) 
dahili telefonları cep telefonlarına yönlendirilmiş ayrıca web destek sistemi 
kurulmuştur. Bu sayede sürece 7/24 destek sağlama olanağı yakalanmıştır.



Ortak Zorunlu Dersler

▪ Ortak Zorunlu Dersler yaklaşık 8 yıldır UZEMYO tarafından yürütülmektedir.

▪ Pandemi öncesinde bu derslerin öğretimi uzaktan eğitimle gerçekleştirilirken 
sınavları ise (vize, final, bütünleme) UZEMYO tarafından yüz yüze yapılmaktaydı.

▪ Sınav öncesi uzun bir soru hazırlık, dizgi ve baskı işlemi gerçekleştirilmekte, 
bütün akademik birim ve ilçelere elden nakliyesi sağlanmakta, sınav bitiminde 
sınav evrakı geri toplanmakta ve sınav değerlendirmesi yapılmaktaydı.

▪ Pandemi sürecinde bu derslerin sınavları ilk defa çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.



Dönem Sonu

▪ 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonunda Ortak Zorunlu Dersler kapsamında yaklaşık 
8.000 öğrenciye 4’er dersten çevrimiçi sınav uygulanmıştır. (Ortalama 24bin 
sınav)

▪ Sınav günü olası sıkıntı (elektrik, internet kesintisi vb.) yaşayan öğrenciler için 
aynı gün ikinci bir oturum hakkı tanınmıştır.

▪ Sınav notları aynı gün sistemden alınarak ilgili öğretim elemanlarına iletilmiş ve 
öğretim elemanları hızlı bir şekilde Öğrenci Bilgi Sistemine notlarını girerek 
sınavları sonuçlandırmıştır.



Sınavların Çevrimiçi Yapılmasının Avantajları
▪ 11 bin öğrenciye uygulanacak sınav evraklarının mizanpaj, tasarım, soru kitapçık baskısı 

ve ilçelere nakliyesi, sınavın uygulaması, sınav evrakının geri toplanması ve 

değerlendirilmesi yaklaşık 3 haftalık bir iş süreci ve en az 7-8 personel gerektirmekteydi.

▪ Çevrimiçi sınav hazırlık ve uygulaması ise; bir günü sınav hazırlığı, ikinci gün sınav 

uygulaması olmak üzere yalnızca 2 günlük bir çalışma ile tek bir personel tarafından 

yürütüldü ve aynı gün sınav sonuçları ilan edildi.

▪ Birimlerden her bir sınavda talep edilen sınav kitapçık sayısı 11.000 iken aslında sınava 

giren öğrenci sayısı 8.000’di. 

▪ Hiçbir basılı materyal kullanılmadı. Kağıt, toner, optik form ve en önemlisi iş yükünden 

tasarruf edilerek süreç hızlandırıldı.

Yalnızca bir sınav ile…

44 bin A3 ve 11 bin optik form kağıdından 
tasarruf edildi.

3 haftalık süreç 1-2 güne indirildi.

En az iki toner ve binlerce zımba teli ve 
evrak nakliyesinden tasarruf edildi.

Sınavlarda hiçbir fiziksel sınıf, gözetmen 
ve diğer görevlilere ihtiyaç olmadı.

Optik formla yapılan sınavlarda meydana 
gelen maddi hatalar gerçekleşmedi. 



Sürecin Değerlendirmesi

▪ Dönem sonunda 4090 öğrenciye 

gönüllülük esas alınarak kısa bir 

memnuniyet anketi uygulandı.

▪ Ayrıca öğrencilere uzaktan eğitim 

sistemine erişimleriyle ilgili sorular 

da yöneltildi.

No Soru

1 Uzaktan Eğitim sürecinden ne kadar memnun kaldınız?

2 Kullanmakta olduğunuz uzaktan eğitim altyapısından   
(Classroom) ne kadar memnun kaldınız?

3 Derslerinizin "canlı" olarak yürütülmesinden ne kadar 
memnun kaldınız?

4 Sınavların çevrimiçi (online) yapılmasından ne kadar 
memnun kaldınız?

5 Ders hocalarınızın uzaktan eğitim konusunda  
yetkinliklerinden ne kadar memnun kaldınız?

6 İlerleyen dönemlerde de uzaktan eğitimin devam 
etmesini ister misiniz?



Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim
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Cihazınız var mı?

Cep Telefonu Laptop Masaüstü PC Diğer Tablet
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İnternet erişiminiz var mı?

Evet, düzenli internet erişimim var.
Hayır, düzenli internet erişimim hiç yok.
Ara Sıra İnternet Erişimim Var



Uzaktan Eğitim Süreci
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Uzaktan Eğitim Sürecinden Ne Derece Memnun Kaldınız?

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Kararsızım

Memnunum

Çok memnunum

Kullanmakta olduğunuz uzaktan eğitim altyapısından (Classroom) ne 
derece memnun kaldınız?
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Derslerinizin "canlı" olarak yürütülmesinden ne kadar memnun kaldınız?
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Sınavların çevrimiçi (online) yapılmasından ne kadar memnun kaldınız?
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Ders öğretim elemanınızın uzaktan eğitim konusunda yetkinliklerinden ne 
kadar memnun kaldınız?
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İlerleyen dönemlerde de uzaktan eğitimin devam etmesini ister misiniz?



Sonuç olarak:

Soru X" N Yorum

Uzaktan Eğitim sürecinden ne kadar memnun kaldınız? 2.88 4090 Kararsız

Kullanmakta olduğunuz uzaktan eğitim altyapısından (Classroom) ne kadar memnun kaldınız? 3.59 4090 Memnun

Derslerinizin "canlı" olarak yürütülmesinden ne kadar memnun kaldınız? 3.15 4090 Kararsız

Sınavların çevrimiçi (online) yapılmasından ne kadar memnun kaldınız? 2.82 4090 Kararsız

Ders hocalarınızın uzaktan eğitim konusunda  yetkinliklerinden ne kadar memnun kaldınız? 3.37 4090 Kararsız

İlerleyen dönemlerde de uzaktan eğitimin devam etmesini ister misiniz? 2.51 4090 İstemem

Anket puan aralıkları, 4.20 – 5.00 tamamen ka5lıyorum, 3.40 – 4.19 ka5lıyorum, 2.60 – 3.39 
kararsız, 1.80 – 2.59 ka5lmıyorum, 1.00 – 1.79 kesinlikle ka5lmıyorum şeklinde puanlanmış5r.



Teşekkürler


