Değerli Öğrencilerimiz,
Bildiğiniz gibi tüm dünyada ve ülkemizde Coronavirus salgını nedeni ile olağanüstü günler yaşanmakta
ve bu olağanüstü günlerde ülkemizde de salgını kontrol altına alabilmek amacı ile çeşitli tedbirler
uygulanmaktadır. Pandeminin başladığı günden bu yana Üniversitemiz tarafından alınan gerekli
tedbirler, bağlı bulunduğumuz resmi kurumlardan gelen talimat ve yönlendirmeler göz önünde
bulundurularak günü gününe hayata geçirilmektedir.
Bilindiği üzere 16.03.2020 tarihinden itibaren ülkemizdeki tüm Üniversitelerde eğitim öğretime ara
verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısıyla bildirilen
“Yeni koronavirüs hastalığı salgınında eğitim-öğretim süreçleri” hakkında alınan kararlar
doğrultusunda; 24.03.2020 tarihinde yapılan Ufuk Üniversitesi Senatosu toplantısında Üniversitemizde
de uzaktan eğitim süreçlerinin çalışmalarının hızla başlanmasına, “Uzaktan eğitim ile ilgili usul ve
esasları belirlemek amacıyla (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı
yazısının 13. maddesi gereği Covıd-19 pandemisi ile ilgili süreçlerin etkin ve dinamik yürütülebilmesi
için Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan) Ufuk Üniversitesi Koronavirüs Komisyonunun
yetkilendirilmesine” ve “06 Nisan 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimin başlatılmasına” karar
verilmiştir. Üniversite senatomuzun verdiği bu görev ve yetkilendirmeyle çalışmalara hemen
başlanarak Üniversitemizde Uzaktan Eğitim birkaç hafta içerisinde uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Eğitim ve öğretimde yapılan tüm yeni düzenlemeler; Yüksek Öğretim Kurulu’nun talimat ve
düzenlemelerini anlık olarak takip etmek sureti ile yerine getirilmektedir. Kısa süre içerisinde
oluşturulan uzaktan eğitim platformunun başarılı bir şekilde programlanarak uygulamaya konulmasını
başta öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere Üniversitemizin önemli bir başarısı olarak
değerlendirmekteyiz.
Uzaktan eğitim uygulama ve sürecine bir yön vermek, eksik ve aksak yönlerini tespit edip gerekli
düzeltmeleri yapabilmek için erken dönemde yapılacak bir anket ile eğitim sürecimiz siz
öğrencilerimizin bakış açısından değerlendirilmek istenmiştir. Bu amaçla hazırlanan anketimiz
01.05.2020 tarihinden itibaren online olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu zorlu süreçte Anketimize
katılan tüm öğrencilerimizin anket sorularını çok bilinçli, objektif ve gerçekçi olarak yanıtladığı
gözlenmiştir. Anketimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. 04.05.2020 tarihinde yapılan
komisyon toplantımızda; anket sonuçlarımızın şeffaf bir şekilde bir bilgilendirme notu ile birlikte
yayınlanmasının öğrencilerimizin kaygılarını azaltmada yararlı olacağı kararına varılmıştır. Bu nedenle
anket sonuçlarımız aşağıda sizlere sunulmaktadır.
Anketin sayısal verilerinin kısa bir değerlendirmesi yapıldığında; değerli öğrencilerimizin, uzaktan
eğitim platformumuzu ve eğitimi sürdürmek için gösterdiğimiz çabaları olumlu olarak değerlendirdiği,
buna karşılık uzaktan eğitim sürecinin örgün eğitim yerine geçecek bir sistem olmadığı kanaatinde
oldukları, fakat bunun bir tercih değil zorunluluk sonucu uygulandığının bilincinde oldukları (açık uçlu
yanıtlardan elde edilen veri) sonucu ortaya çıkmıştır. Sayısal verilerin değerlendirilmesinin yanı sıra
ankete verilen açık uçlu yanıtların da hepsi tek tek değerlendirilmiştir. Bu kısımda ise ağırlıklı olarak
öğrencilerimizin gerek yaşanan pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklar gerekse eğitim ve öğretimde
yaşanan belirsizlikler nedeni ile kaygı düzeylerinin yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Sizleri anlıyoruz
ve kaygılarınızı paylaşıyoruz. Ayrıca her geçen gün olumlu gelişmelerin olduğu bu süreci yönetmede
üzerinize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görüyoruz ve bunu takdir ediyoruz. Bu
sorumlulukla COVİD-19 Pandemi sürecinin eğitim yaşamınız üzerinde yaratacağı olumsuzlukları en aza
indirgemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte bizler, sizlerin değişikliklere uyum hızınız,
katılımınız, sorumluluk bilinciniz ve öğrenmeye yönelik isteklerinizi yitirmemiş olmanız gibi pek çok
şeyden güç alıyoruz. Ve istiyoruz ki sizler de Üniversitenizin yanınızda olduğunu hissedin ve bundan güç
alın. Bizler bu zorlu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz.
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Kaygılarınızın önemli bir kısmını oluşturan konulardan birinin de bu sürecin sonunda yapılacak olan
ölçme değerlendirme uygulamaları olduğunu bilmekteyiz. Ölçme değerlendirmenin eğitim sürecinin
önemli bir öğesi olduğunu, yapılmadığı takdirde eğitimin tamamlanmış olamayacağını bilmenizi isteriz.
Tarafımızdan bir süredir hem dünya hem de ülkemiz örnekleri dikkatlice incelenerek Pandemi sürecinin
elverdiği koşullarda gerçekleştirilebilecek, geçerli, güvenilir ve denetlenebilir ölçme değerlendirme
yöntemleri üzerinde yoğun bir çalışma yapılmaktadır.
Komisyonumuz ölçme değerlendirme yöntemleri üzerindeki yaptığı bu çalışmalarını 04.05.2020
tarihinde sonuçlandırarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun talimatlarına uygun olmak kaydı ile ama mutlaka
öğrenci lehine olacak bir takım düzenlemeler için bazı tavsiye kararları oluşturmuş ve bunlar
Rektörlüğümüze sunulmuştur. Önümüzdeki günlerde yapılacak Üniversite senatosunda alınacak
kararlardan sonra kesinleşecek olan “akademik sınav takvimi” web sitemizde ilan edilecektir.
Çalışmalarımızın bu süreci sağlıklı, güvende ve mağdur olmadan geçirmenize yönelik uygulamalar için
devam ettiğini bilmenizi isteriz.

2

Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi
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