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MESLEK YÜKSEKOKULU

 Toplantı Tarihi:  11.12.2020 Saat: 11:30 Toplantı No: 3
 Toplantı Yeri:  MYO Toplantı Salonu
 Toplantı Başkanı: Doç.Dr. Meryem SEFERİNOĞLU – Yüksekokul Müdürü
 Raportör: Bayram DEMİREL – Yüksekokul Sekreteri

İÇ PAYDAŞ TOPLANTI MADDELERİ

1

Asenkron ders sürelerinin tüm dersler için 30 dk. olması ders içeriği ile uyuşmayabiliyor ve 
öğrencilerin izleme oranı düşüyor. Bu sürenin bir alt sınır koyularak (15 dk.gibi) özellikle 
uygulamalı dersler için dersin içeriğine göre öğretim elemanı tarafından belirlenmesi daha 
uygun olacağı belirtildi.

2
Dersler için sunum, video kalite ve içerik değerlendirme formunun her ders için 
doldurulması oldukça fazla zaman almaktadır. Her ders için bir kereye mahsus 
doldurulmasının uygun olacağı ifade edildi.

3
Her ders başlangıcında dersin adının söylenmesi ve öğretim elemanının kendini 
tanıtmasının özellikle dersin ilerleyen haftalarında uygulanmamasında esneklik sağlanması 
gerektiği ifade edildi.

4
Sunum şablonunda belirlenen öğretim elemanının görüntüsünün yer aldığı kısmın öğretim 
elemanının inisiyatifinde, sunum alanının daha etkin kullanılabilmesi için yerinin 
değiştirilebilmesine ya da boyutunun küçültülebilmesine olanak sağlanması gerekliliği ifade 
edildi. 

5
Sunum formatına göre hazırlanan içerikte yazım stil ve fontlarının düzenlenmesinin zaman 
alması, yazım font ve stillerinin öğretim elemanı inisiyatifi ile belirlenebilmesinin uygun 
olacağı dile getirildi.

6 Ders kapsamında anlatılan ve üniversite tarafından lisansı alınmış yazılımların öğrencilerin 
uzaktan kullanımı için uygun hale getirilmesinin çok faydalı olacağı dile getirildi.

7

Ders sonunda özet kısmı anlatılırken özetin şablonunda verilen kısımda tekrar 
oluşturulması yerine sunumda önemli yerlere tekrar dönülerek yapılabilmesine imkan 
tanınması ve bu düzenlemenin öğretim elemanın belirleyeceği şekilde yapılabilmesinin 
uygun olacağı ifade edildi.
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8 Video çekimlerinde kullanılan program (Movavi video suite) bilgisayar hafızasında çok yer 
kapladığı ve mp4 dönüştürmelerinin çok uzun zaman aldığı belirtildi.

9 Videoların bilgisayar hafızasında çok yer kaplamasından dolayı bilgisayar işletim hızının 
düştüğü belirtildi.

10 Elektrik Programı uzaktan eğitim video süresi beyan formunun zaman alıcı olduğu ve 
kaldırılması gerektiği bildirildi.

11 Kullanılan bilgisayarların donanımsal özelliğine bağlı olarak movavi programı ile video 
çekiminin zorlaştığı ifade edildi.

12 Video çekim stüdyolarında grafik tablet bulundurulması talep edildi.

13 Video çekim stüdyolarında kullanılan bilgisayarların donanımsal özelliklerinin iyileştirilmesi 
gerektiği belirtildi.

14 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan teknik destek personel 
sayısının arttırılması ve ulaşılabilir olması önerildi.

15
Covid-19 pandemi sürecinin yoğunlaşması nedeniyle ders anlatımlarının ofisler 
dışarısındaki (ev vb.) ortamlarda yapılabilmesi için kullanılan yazılım (movavi) programının 
kullanımına izin verilmesinin gerekliliği ifade edildi.


