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İÇ PAYDAŞ TOPLANTI MADDELERİ 
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Asenkron olarak işlenen derslerin sürelerine ilişkin görüşler: 

Asenkron olarak işlenen her bir ders saatine karşılık olarak 15 dakikalık hazırlık süresi 

öngörülmesine rağmen, bu sürenin pratikte harcanan vakitle hiçbir şekilde uyuşmadığı 

görülmektedir. Kullanılan bilgisayarın donanım durumuna göre 30 dakikalık bir dersin montajı için 

en az 15-20 dakika, MP4 formatında videoya dönüştürülmesi için ortalama 20 dakika, Sisteme 

yüklenmesi ve ders tanımları için en az 15 dakika süre gerekmektedir. Ayrıca video kalite 

değerlendirme formları doldurulurken yapılan kontroller için 30 dakikalık bir videoda en az 40 

dakika yeniden izleme yapılması gerekmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda her 

öğretim elemanının ders yükünün ortalama 2 katı kadar fazla bir mesai harcadığı görülmektedir ve 

ders yükü fazla olan akademisyenler derslerini yetiştirmekte zorlanmaktadır. Bunun için en azından 

kırpma (render) gerektirmeyen, anlık olarak görüntü kaydeden, istenildiği anda çekimi durdurup 

yeniden devam etmeye olanak tanıyan ve çekim sonrasında hiçbir ek işlem yapmadan videonun 

yayına hazır halde olduğu ücretsiz olan OBS Studio ve Camtasia Studio gibi programların 

kullanımına izin verilmesi ya da Montaj ya da diğer düzenlemeleri yapacak ayrı bir teknik ekip 

gerekliliği görülmektedir. 

İkinci olarak Asenkron derslerin süreleri ile ilgili olarak Yüksekokulumuz akademisyenlerinden 

gelen önerilerden bazıları ise aşağıda sıralanmıştır;  

• Uzaktan eğitim sisteminde bölüm öğrencilerinin büyük bir kısmının videoları izlemediği 

gözlemlenmektedir. Öğrenciler, yapılan canlı toplantılarda ders videolarının uzun sürdüğü ve 

sahip oldukları teknik imkânlardan dolayı hepsini izleyemediklerini belirtmektedirler. Bazı 

öğrencilerin videoları cep telefonları ile takip ettiği ve hepsini izlemek için yeterli internet 

paketi olmadığı gözlenmiştir. 

• Video derslerdeki süre akademisyenler için de uzundur. Bir ders videosunun sunumunun 

hazırlanması, montajı ve yüklenmesi en az 3-4 saat sürmektedir. Öğrencilerin videoları 

izlememesi bir ders için bu kadar uğraş veren akademisyenlerin motivasyonun düşmesini 

beraberinde getirmektedir. 

• Bu noktada bazı üniversitelerimizde 1 ders saati için 20,  iki ders saati için 30 dakika video 

çekilmesi/canlı ders yapılması gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu kapsamda uzaktan eğitim 

sistemine yüklenen ders videoları için süre olarak ders saati başına 15-20 dk.lık bir 

sürenin uygun olacağı görüşü hâkimdir.  
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Uygulamalı derslerin işlenişine ilişkin görüşler: 

Bazı uygulamalı dersler teorik olarak da işlenebilmesine rağmen; bazı derslerin saha çalışması ya da 

atölye uygulaması şeklinde yapılması zorunluluktur. İşlenişi sırasında saha çalışması ya da atölye 

uygulaması olan derslerin uygulama saatleri için video çekilmesi ya da senkron ders işlenmesi 

pratikte mümkün değildir. Zira bu tür derslerde amaç bilgi vermek değil, beceri kazandırmaktır. 

Öğretim elemanı bu tür derslerde yol gösterici, denetleyici, düzenleyici konumundadır.  

Dolayısıyla ders süresinin anlatımlarla doldurulma şansı bulunmadığı gibi, ders öğrenim çıktılarında 

yer alan sonuçlara ulaşmak da mümkün değildir. Bu nedenle, ya derslerin uygulama kısımları 

pandemi süreci sonrasına ötelenmeli ya da öğrencinin ödev / proje hazırlayacağı, öğretim elemanının 
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dersin ilgili bölümünde bu ödev / projeleri değerlendireceği bir formata dönüştürülmelidir. 

Uygulamalı dersler içeren bölümlerde zorunlu olan ders çekim yerleri ve formatlarının uygun 

olmadığını düşünüyorum. Senkron ya da asenkron derslerin; sınıfta, mutfakta vb. alanlarda 

çekimlerinin yapılabilmesi önem arz eden bir husustur. 
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Senkron derslerin işlenişine ilişkin görüşler: 

Sunduğu kullanım kolaylığı, sahip olduğu sade tasarımlı arayüzü, zengin içeriği ve dersi otomatik 

olarak kaydedip yayınlama özellikleriyle Perculus, senkron dersler için son derece ideal bir program 

olmakla birlikte; sistem server altyapısının yetersizliği programın verimli kullanılmasına imkân 

tanımamaktadır. Alternatif olarak gösterilen Zoom uygulamasında daha az problem yaşanmakla 

birlikte; çoğu öğrencinin dersleri takip etmekte kullandığı cep telefonlarıyla kullanımında verimli 

sonuçlar alınamadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Zoom uygulamasının maksimum 40 dakika bağlantı 

süresi sunması ve süre bitiminde yeniden bağlanmada yaşanan bekleme süreleri sebebiyle 

öğrencilerin dikkati toplaması zorlaşmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için senkron derslerin 

işleneceği platformların seçiminin öğretim elemanına bırakılması (zaman sınırı koymayan 

platformlar mevcut) ya da senkron ders sürelerinin de asenkron dersler için önerildiği üzere 

minimum 20-25 dk. arası olacak şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır. Ayrıca hiçbir öğrencinin 

katılım sağlamadığı senkron derslerde, ders süresinin asenkron ders süresi kadar olması gerektiği 

bildirilmektedir. 

4 

PowerPoint sunularının hazırlanmasına ilişkin görüşler: 

Sunumların standart bir kapak, işlenecek konular sayfası, kaynakça, özet ve kapanış kısımlarının 

oluşmasının doğru ve gerekli bulunduğu; ancak, renk, font, başlık gibi her ayrıntının bir kalıp haline 

getirilmesi hazırlık süresini son derecede verimsiz ve gereksiz bir şekilde uzattığı belirtilmiştir. Hazır 

slaytların bile, bu kalıba dönüştürmenin günleri aldığı bildirilmektedir.  

Şuan eğitim verilen programlar örgün programlar olmakla birlikte, yaşanılan salgın döneminde 

geçici olarak uzaktan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sebeple olağanüstü bir durum 

içerisinde bulunulduğundan ders içeriklerinde standart şablon şartı aranmamalıdır. Bu faktörler göz 

önüne alındığında standart şablon uygulamasının kaldırılmasının önerilmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca bu durumun öğrenciler açısından dersleri monotonlaştırdığından Slayt içeriklerinin serbest 

bırakılması gerektiği bildirilmektedir. 
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Teknik imkânlara ilişkin görüşler: 

Gerze MYO bünyesinde akademik personel odaları iki kişilik olduğu için derslerin yürütülmesinde 

ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı ancak aynı odada aynı anda ders anlatma ya da video düzenlemenin 

mümkün olmadığı, senkron dersleri çakışan, odalardaki sesli ortam sebebiyle bilimsel çalışmaları 

aksayan, bununla birlikte gece saatlerinde ve hafta sonları yaşanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle 

çalışma takvimi son derece sıkışık bir hal alan Akademisyenlerin olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 

bürolardaki kesintisiz güç kaynaklarının çalışmaması nedeniyle olabilecek elektrik kesintilerinde 

canlı derslerin yarıda kalması, yapılan video çekimlerinde videoların kaybolması sorunları 

bildirilmektedir. Yine birçok Akademisyenin standartları karşılamak için kendi imkânları ile web 

kamerası, mikrofon vb. donanımları temin etmek zorunda kaldıkları yüksek donanımlı 

bilgisayarlarını kullanmak istediklerinde ise, satın alınan Movavi programının bu bilgisayarlarına 

kurulamayacağının belirtildiği bildirilmektedir. Bütün bunlar teknik kısıtlar olarak göze 

çarpmaktadır. 
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Video kalite standartlarına ilişkin görüşler: 

Öğretim elemanlarından HD kalitede ders kaydı yapılmasının talep edildiği ancak videoları 

doğrudan UZEM sistemine yüklemeye kalktıklarında sistemin çöktüğü; Drive hesaplarını 

kullandıklarında kotalarının yetmediği, Youtube‘a yüklediklerinde ise otomatik olarak SD haline 

dönüştüğü, bu durumda HD kalitede çekim yapmanın bir anlamının kalmadığı bildirilmektedir. 
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Ayrıca video kalitesi ne kadar fazlaysa, onu izlemek için harcanan internetin de o kadar fazla olduğu, 

Sonuç itibariyle, öğrencilerin internet kotalarının yetmediği ya da yüksek fatura geldiği için ders 

videolarını takip etmedikleri bildirilmektedir. 

Ayrıca bazı akademisyenlerimiz asenkron videolarda hem uygulamalı anlatımlarda ekranın rahat 

görülebilmesi açısından hem de siber suçlar kapsamında yer alan görüntülerin farklı amaçlarla 

kullanılabilmesi gibi nedenlerden dolayı, kendi görüntülerinin videolarda yer alması zorunluluğunun 

kaldırılmasını talep etmiştir. 
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Öğrenci zorunluluklarına ilişkin görüşler: 

Öğrencilerin Canlı derslere devam zorunluluğu olmaması nedeniyle derslere katılmadıkları, 

katılsalar bile kameralarını ve seslerini açmadıkları bu sebepten dolayı etkileşimin tam 

sağlanamadığı, ders sürelerinin çok uzun olmasından dolayı öğrencilerin derse devam etmedikleri 

için verimin düştüğü bildirilmiştir. Ayrıca ders videolarının sisteme yüklenmesine rağmen 

öğrencilerin bu videoları takip etmedikleri bu nedenle sınavlara giriş hakkı elde edilmesi açısından 

devam zorunluğu (videoların izlenmiş olması şartı) getirilmesinin büyük önem arz ettiği ve 

gereklilik oluşturduğu bildirilmektedir.  
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Pandemi sürecinde okula gelme durumuna ilişkin görüşler: 

Öğretim elemanlarımızın birçoğu pandemi sürecinde okula gelmekten kaygı duyduğunu ifade 

etmiştir.  Salgın sürecinde okula gelme zorunluluğu okul içerisinde hareketliliği ve virüsün bulaş 

riskini de arttırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde ısrarla uzaktan çalışmaya vurgu 

yapılmakta ve bu genelge kapsamında canlı dersler ile senkron ders çekimlerinin de evlerden 

yapılabileceği önerilmiştir. Bu faktörler göz önüne alındığında canlı dersler ile senkron çekimlerin 

evlerden de yapılabilmesinin önü açılmalıdır. 
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Diğer görüş ve öneriler 

Öğretim elemanlarının ek ders beyan etmeleri, yazılan dersleri ilgili kurullarca karar verildiği 

şekilde, sürede ve şartlarda işlendiğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.  

Örgün derslerde ek ders verirken dersin ne kadar süre işlendiği için bir beyan verilmemektedir. 

Bununla birlikte video süresi beyanı ile onlarca kâğıt israf edilmektedir. Bu gerekçeler göz önüne 

alındığında ek derslerde video süresi beyan formunun istenilmemesinin önerilmesine karar 

verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar birinci ve ikinci öğretimde 

bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu 

usul ve esaslarda 16. Madde ek ders ücreti ve diğer ödemeleri açıklamaktadır. Üniversitemiz uzaktan 

eğitim usul ve esaslarında aldığı karar ile uzaktan eğitim ile verilen derslerin haftalık 10 saatlik olan 

kısmını ek ders vereceği bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul 

Ve Esaslar madde 16 da 10 saat ek ders sınırı olan 1 fıkra bulunmaktadır(16. Madde 2. Fıkra a ve b 

bendleri). Bu maddeye göre de ek dersler 4 veya 5 katına kadar verilebilmektedir. 

 

Ayrıca bu maddelerde atıfta bulunulan 6 madde 1. Fıkra a bendi, tamamı uzaktan eğitim olarak 

açılan programları, 6 madde 1. Fıkra b bendi ise örgün programlardaki en fazla %40 oranında 

açılabilecek ve hem örgün hem uzaktan verilecek dersleri kapsamaktadır. Bu haliyle 10 saat sınırı 

olan maddede atıfta bulunulan şartların hiçbirine şuan verilen uzaktan eğitim dersleri uymamaktadır. 

Aynı yönetmelikte şuan yapıldığı gibi sadece uzaktan eğitimle verilebilecek dersleri 6 madde 1. 

Fıkra c bendi açıklamıştır. Ek ders ödemeleri ile ilgili 16 maddenin 2. Fıkrasının c bendinde bu 

derslerin ödemelerinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır denmektedir. 

Örgün eğitimde ek ders ödemelerinde 10 saat sınırı sadece derslerin uygulama saatlerinde vardır. 

Uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler bu madde kapsamına sokulmamalıdır. Eğer bu kapsama 

sokuluyor ise (6 madde 1. Fıkra a-b bendleri) 16 maddenin 3. Fıkrasına göre ders materyallerinin 

hazırlanmasında fiilen katkı yapan öğretim elemanlarına ücret ödenmelidir. Bu gerekçeler göz önüne 
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alındığında ek ders ödemelerindeki 10 saat sınırın kaldırılmasının, kaldırılmadığında ise 10 saat 

sınırı olan maddelerdeki (16. Madde 2. Fıkra a ve b bendleri) belirttiği şekliyle ek ders ödemelerinin 

katlı bir şekilde yapılmasının, 1 ders saati için fazlasıyla süre harcayan akademisyenlere motivasyon 

sağlayacağı gerekçesi ve ilgili yönetmelik ile kazanılmış hakkın verilmesi amacıyla önerilmesine 

karar verilmiştir. 

 

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında uygulanan çoktan seçmeli online sınavların örnek 

alınarak üniversitemizde de çoktan seçmeli online sınav yapılabilmesi. Öğrencilerin hazırlanan 

videoları takip etmedikleri görülmektedir. Bu nedenle sınavlara giriş hakkı elde edilmesi açısından 

devam zorunluğu (videoların izlenmiş olması şartı) getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

Ara ve final sınavları öncesi düzenlenen senkron toplantılarda minimum 45 dakika süre şartının 

kaldırılması. Toplantıya katılımın az olduğu derslerde süre fazla gelmektedir. Öğretim elemanları 

toplantının yetmediğini düşündükleri takdirde ek toplantı yapacaklardır. 

 


