


























Uzaktan eğitim sisteminin olumlu yönleri nelerdir? 
Zaman 
Yok 
Bazı dersler için zamanımızı daha verimli kullanabildik 
Dersleri istediğimiz gibi tekrardan duraklata duraklata ve yavaşça notlar alarak takip edebilmek 
. 
Anlamadığımız yerleri tekrar izleyip sınava yakın tekrar edebiliyoruz 
Ders kayıtlarını tekrar izleyebilmek. 
Zamanımı daha verimli değerlendiriyorum 
Vaktimi daha verimli kullanmamda etkili oldu. 
. 
Kayıt alınan dersleri anlamadığımız zaman sonradan dinleyebiliyoruz 
Bazı derslerin videolarının tekrarını izleyebiliyorum 
Zamanımı yönetebilirim. 
Dersleri tekrar dinleme şansımız var 
Zaman kazanma 
Dersleri tekrar dinleyebilme 
Pamdemi şartlarında güvenli mesafelerden eğitim alabilme 
Sağlık açısından kendimizi riske atmamış oluyoruz. Ayrıca dersleri sonradan izleyebilmek 
büyük bir avantaj 
Teorik derslerde eski sistemde zaman zaman derste uyukladık dinleyemedik, dikkatimiz 
dağınıktı anlayamadık ama bu sistemde anlamadığımız en ufak noktayı bile defalarca geri 
sarıp kavrayabiliyoruz. Matematikte çok kötü bir öğrenci olarak ekol hocanın videolarıyla 
çalışırken, bir cümle kurmuştu. Hocalarımızı geri saramazsınız ama beni istediğiniz kadar geri 
sarabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun üstüne hocalarımızın özverisi sebebiyle sorularımızı da 
her an sistemden yanıtlamaları şu anda kullandığımız sistemi teorik kısımda paha biçilemez 
kılıyor. Pandemi bittiğinde bile bu sistemin geliştirilerek kullanılması hem öğrencilerin hem de 
eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasında faydalı olacağı düşüncesindeyim, teşekkürler. 
Yüz yüze eğitim kadar olmasa da dersler, konular hakkında az çok fikir sahibi olmak. 
Dersi istediğim zaman dinleyebiliyor olmam. Fakat tüm hocalar bu şekilde bir sistem yapmadı. 
Eğitim konusunda olumlu bır yönü olduğunu düşünmüyorum. Çok öğretici olmuyor diye 
düşünüyorum. 
Verimli saatşerde dersi dinleyebilmek 
- 
Zamanı iyi değerlendirmemize olanak sağlıyor. Daha etkili ders tekrarı yapabiliyor canlı derse 
katılım zorluğunda dersi kaybetmiyoruz. 
Zamanımızı daha verimli kullanmak için avantaji var. 
İstediğimiz anda dersi takip edebilme ve geriye dönüş yapabilme bilgileri taze tutabilme 
Pandemi döneminde tehlikeye girmeden derslere devam edebiliyoruz 
Bu süreçte sağlık açısından olumlu bir sistemdir. 
Ev ortamı yurt ortamına göre daha rahat oluyor 
Derslerin keydedilerek sonrasında da izlenebilmesi 
Evimizde hastalıktan uzak kalabilmemiz 
Pandemi sürecinde eğitimden kopmamayı sağlaması 
Kendimize daha çok vakit kaldı 
Zamandan büyük tasarruf sağlaması 



Dersleri tekrar tekrar izleyebiliyorum bunu faydasını çok gördüm. Anlamadığım yerlerde tekrar 
dönüp izleyebildim. 
. 
Salgın sürecinde kendimizi korumak için uygun bir yöntem olmuştur. 
Pandemi sürecinde eğitim öğretime devam etmek 
Hastalığı kapmadan dönemi geçirmek. 
Virusten korunmuş oluyoruz tek olumlu yönü bu 
Dersi tekrar izleyebilme 
Pandemi sürecinde aklımızda soru işareti kalmadan eğitim alabilmek, özellikle aile üyeleriyle 
beraber yaşayan öğrenciler için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. 
Hastalık ortamı olmadan öğrenmeye devam etmek 
Tekrar dinleyebilme olanağı Ev ortamının getirdiği rahat koşullar 
Sağlıklı kalmamız  
Dersleri birden fazla dinleme olanağı 
Dersleri tekrar izleme olanağı daha iyi öğrenmemi ve tekrar etmemi sağlıyor 
Zaman tasarrufu 
Uzaktan olması 
Zaman tasarrufu 
dersleri bire bir alıyor gibi bazı dersler acısından yüz yüze egitimden daha verimli oluyır 
Vakit kaybınu önler 
hocanın anlattıklarını istediğimiz kadar dinlememiz 
Ders kayıtlarına daha sonra da ulaşabildiğimiz zaman anlamadığımız yerleri tekrar dinleyerek 
dersi iyice pekiştirmemiz 
Mesleki dersler dışında bazı sözel derslerin uzaktan olması. 
Ders süresi kısaldı 
Pandemi süresince kalabalık ortamlara maruz kalmamak ve sağlık adına daha güvenli bir 
alanda eğitim görme olanağı vermesi uzaktan eğitimin olumlu yönlerinden biri. 
Okula gitmeden de bazı derslerin öğrenebileceğini bize gösterdi. 
Virüs tehlikesinden olabildiğince az etkilenmemiz 
Teorik derslerin daha kolay bi şekilde öğreniyorum 
Evde daha konforlu bir şekilde ders söyleyebilmek, istediğim zaman dersi tekrar dinlebilmek 
olumlu yanlarından birkaçıdır 
Pandemi sürecinin ilerleyeşini önlemek açısından olumlu 
Evdeyim 
Derslerin tekrar tekrar izlenebiliyor oluşu 
Dersleri tekrar dinleme şansımız doğuyor 
Zamandan tasarruf ve derslerin tekrar dinlenmesinin mümkün olması 
Zamanı verimli kullanma,kaynaklara hızlı ulasma, hocalarimizla verimli iletişim 
Dersleri tekrar dinleyebilmek 
Dersler kaydedildiğinde zamanında var olan şebeke çekim sıkıntılarından dolayı dersi daha iyi 
dinleyebilme fırsatının olması veya şebeke çeksin diye yüksek bir yer bulamamak 
Pandemi sürecindeki en olası yöntem 
Tek olumlu yanı ailemizin yanında temel ihtiyaçlarımız için kafamızda fazladan bir düşünce 
olmaması ve bunun rahatlık sağlamasıdır. 
Ders videolarını daha sonra tekrar izleyebilmem 
Hastalık bulaş riski yok, tabii hazırlanıp okula gitmek vs gibi bir durum yok 



Evde olduğumuz süreç boyunca dersleri iyi veya kötü bir şekilde alabiliyor olmak. 
Kendimize vakit ayırabiliyor olabilmemiz 
dersleri istediğimiz zaman tekrardan izleyebilme olasılığı 
Derslerin tekrarı 
Vakitten kazanç 
Saglikli bit ortamda egtim goruyorum 
Pandemi sürecinde ders görebilmemizi sağlaması dışında olumlu yönü olduğunu 
düşünmüyorum. 
Anlamadığım konuları tekrar video izleyib daha iyi öğrenmeme yardımcı oluyor.Not almam 
daha kolay oluyor 
Offline videolari istedigimiz zaman izleyebilmemiz. 
İstediğimiz zaman tekrar izleyebilmemiz 
— 
Hiçbir olumlu yönü yok eğitimden öğrenimden geriyiz ve hasta olup ciddi durumlara 
düşebiliyoruz 
derslerin kaydedilmesi ve sonradan dinleyebilmemiz 
Teorik derslere ulaşma imkanı kolaylaşıyor. 
Zaman tasarrufu , 
Evde olmak 
Dilediğim zaman anlamakta güçlük çektiğim konuyu defalarca izleyebiliyorum. Notlar toplu bir 
şekilde sistemde bulunuyor. 
Derse ulaşım konusunda vakit kaybetmiyorum. 
Zaman kazancı, kendimize ve başka işlerimize zaman ayirabilmemiz 
Olumlu oluğunu düşünmüyorum anlamak için çoz zorlandım ve sinavlarda çok haksızlık vardı 
çoğunu sinavlari toplu bir şeklide yapmışlar az kişi benim gibi kopya çekmeden yapmışlar o da 
haksızlık, uzaktan aldığım eğitim benim için yetersiz faydalı olmadı açıkça. Keşke sınav 
sisteminde değişiklik olsa kopya ihtimali olmasa. 
Ailemle birlikte olmak 
dersleri tekrar tekrar dinleyebiliyorum 
İşlenen konunun tekrar tekrar izlenebiliyor olması ve öğretmenler tarafından hazırlanan 
dokümanların ulasilabilirligi 
Bir takım derslerde,gerek öğretim elemanının anlatım şekli,gerek sınıf ortamı,gerek gün 
içindeki fiziksel ve zihinsel yorgunluklar sebebiyle yeterince verim alabildiğime inanmadığım 
derslerin,elektronik ortamda yapılıp kaydedilmesi ve tekrar izlenebilirliği ile verim kazandığına 
inanıyorum. 
Hâla hayattayız 
Pandemi günlerinde sağlık açısından olumlu bir yöntem. 
 



Uzaktan eğitim sisteminin olumsuz yönleri nelerdir? 

Yok 

Yok 

. 

Bazı dersler için tek kaynağımız slaytlar olduğundan zorlandık. 

Pratik derslerimizden uzak kalıyoruz 

Pratik dersleri alamamak 

Pratik uygulamalara imkan vermiyor oluşu. 

. 

İnternet gittiği zaman sıkıntı yaşanabiliyor sınav zamanlarında özellikle 

Eğitimde yeterli olamaması 

Yüz yüze dersin akışını çok daha kolay takip ediyordum onlineda zor oluyor dikkat toplamak 

Bilgisayarım yok. Derslere telefondan katılıyorum. Ders esnasında şarjının bittiği durumlar var Aynı 
zamanda kırsalda yaşıyorum şebekenin çekmediği zamanlar var. Sınav esnasında bile internetin 
çekmediği oluyor 

İnternet sıkıntımız olduğu için bağlanma sıkıntı ve yüz yüze kadara etkili olmuyor dersler 

Pratik yapmamak 

Internet problemi, odaklanamama 

Ders içerikleri özensiz bazen de hiç olmayabiliyor 

Klinik olarak yetersiz kalıyoruz 

Çok verimli olmuyor. Bazen internetten kaynaklı sorun çıkabiliyor. 

Eğitici olduğunu düşünmüyorum. Canlı derste internet çekmiyor ses gidiyor ve kopuk kopuk bır ders 
oluyor. Sınavlar google form üzerinden yapılıyor sınav zamanı çok zorluk çekiyoruz. Sınavı bitir 
diyoruz cevaplar siliniyor böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. 

İnternetim kopabiliyor. Sınav anında çok stresli anlar yaşadım bilgisayar ve internet kaynaklı. Ders 
sırasında yine tolere edilebilirdi fakat sınav süresinde tolere edilemedi ne yazık ki. 

İnternetten dolayı hocamız ders anlatırken ses gidebiliyor ve her şey kopuk kopuk oluyor verimli bir 
ders yapamıyoruz. Sınav zamanı sınavlar google form üzerinden geliyor ve sınav bitiminde sistem 
cevapları kabul etmeyip 2-3 dk da tüm sınavı baştan işaretlemek zorunda kalabiliyoruz. 

Pratik eğitimsiz teorik eğitimin oturmamamsı 

Derslerden verim alamıyoruz, ders içerikleri yetersiz kalıyor, preklinik eğitimimiz yarım kaldı, evde 
internet telefon gibi şartlar yetersiz kalıyor sıkıntı çekiyoruz 

Pratik derslerde geri kalıyor, pratik olmadan teorik derleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Ders çalışma 
yeri bulmakta zorluk çekiyor, derse tam anlamıyla konsantre olamıyoruz. 

Derste olduğu kadar verimli olmuyor. 

hoca öğrenci arasında etkileşimin az olması 



Yüz yüze eğitim kalitesinde bir verim alamıyorum 

Pratik dersler konusunda problem oluyor. 

Sınavlarda yanlışlıkla secmedigimiz şık işaretleyebiliyor yani bazen teknik hatalar yaşanabiliyor... 

Elektronik yeterliliğin öğrencileri zorlaması, cihaz ve internet kullanım kabiliyetlerinin kişiden kişiye 
değişerek eşitsizlik sağlaması 

Pratik derslerimizi uygulayamamamız 

Eğitimin ve öğretimin verimli geçmeyişi Pratik derslerimiz olmadan teoriklerimizi de anlamakta 
zorluk çekmemiz ve pratikler olmadan el kabiliyetimizin gelişmemesi Staj dönemi yaklaşırken bizim 
pratiklerimizin eksik kalmış olması stajlarımızı ve meslek hayatımızı zor etkiler diye düşünüyorum 
Eğitimin uzaktan olması olduğumuz ortama göre modumuz ve çalışma stilimizi de etkiliyor. 

Kaynakların ve anlaşılabilirliğin yeterli olmaması 

Aktif katılımımızın olmadığı derslerden daha çok verim alamadım. 

Pratik derslerinde önem arz ettiği bir fakülte de uzaktan eğitim kaliteli diş hekimleri yetiştirmek için 
yeterli değildir. 

Etkili bir öğrenme sistemi değil benim için çünkü ben sınıfta aktif bir şekilde öğrenmeye daha 
uygunum ve tek çalışamıyorum. 

Verimsiz , anlasilmasi güç, başarısız... 

Verimsiz ve yetersiz 

Pratik derslerimizden eksik kaldık 

Pratik derslerin öğrencinin pasif konumda kaldığı bir sistemle gerçekleşiyor olması meslek hayatı 
açısından ciddi sıkıntılar oluşturabilir. 

Daha etkili bir öğrenimden mahrum kalmak 

Yeterli internet altyapısının olmaması nedeniyle sıkıntı yaşanabilmesi Ev ortamının rahatlığı nedeniyle 
kişinin çalışma disiplininin azalması 

Verimli değil. :( 

Bazı derslerin pratiklerini teoriklerinden hemen sonra yapamadığımız için konunun yerleşmesi uzun 
sürebiliyor. 

Odaklanma sıkıntısı 

Klinik derslerinde yetersiz kalıyoruz 

Verin alma 

Staj yapamıyor olmamız 

Yetersiz ve pratikten mahrum bir eğitim 

belli bir süre sonra takip zorlasıyor 

Uygulamalı derslere giremiyorum 

pratik konularda geride kalmak 



Bütün hocalar canlı derslerin kayıtlarını alıp paylaşmıyorlar internetle ilgili bir sıkıntı olup da derse 
giremediğimiz zaman çok fazla şey kaçırıyoruz. 

Pek çok olumsuz yönü var. Pratik eğitimin temel alındığı bölüm derslerimizin işlenmesi ve biz 
öğrenciler tarafından anlaşılması gerçekten zor oluyor. Bir de bu derslerimizden sınav olacak olmamız 
bizi ayrıca strese sokuyor. Bunlara ek olarak fakültedeki pratik eğitimimizin aksaması bizde ciddi bir 
özgüven sorunu oluşturmakta. Geçen süre içerisinde el becerilerimiz köreldi, yeni başladığımız çoğu 
şey yarım kaldı. 

Zaman zaman sisteme girmekte zorlanıyorum bölümümün pratik derslerini alamadım staj gözlem 
yapmam gerekiyordu yapamadım sınavlarda soru sistemi ve zamandan dolayı cok fazla stres yasadım 
sanal ortam aldıgım eğitim beni tatmin etmiyor yüzyüze eğitim de daha cok verim alıyorum 

Sınıf ortamı ve birebir eğitim olmadığı için dikkatimi derse yoğunlaştırmak biraz zorlaşıyor. 

Bilgisayarım olmadığı için dersleri dinlemekte, ödevleri yapmakta, sınavlara girmekte zorlanıyorum. 
Öğretim üyeleriyle iletişimimiz daha kısıtlı oluyor. Bazı dersler sonradan yüklenmiyor, kaçırdığım 
ders olunca izleyemiyorum ve dersi görmemiş oluyorum. 

Derslerin çoğunluğunun uygulama altyapılı öğrenilen derslerin olması ancak şartlar dolayısıyla 
uygulamalı dersleri yapamamamız ve bilgilerimi sağlam bir altyapı üzerine oturtamadığımı ve eksik 
kaldığımı hissetmem 

Pratik derslerim aksıyor 

Pratik derslerimizin kalması ve herkesin internet erişimin sahip olmaması 

bizim bölümümüzün pratik ağırlıklı olması ama sadece teorikle ilerlemek pratik kazanamamiza engel 
olduğu için kötü 

Anlamam 

Online sınav sırasında çıkan teknık sorunlar 

Hoca öğrenci ilişkisi olmadığı için etkili bir eğitim olduğunu düşünmüyorum . Köyde olduğumuz için 
internet sorunu çok fazla bu yüzden dersleri zamanının da göremiyorum hatta bu sorunu sınav 
esnasında da yaşıyorum bu yüzden geçen dönem sınavları zamannın teslim edemediği den sorun 
yaşadım. 

Olabilecek internet bağlantı sorunları 

Bazen internet yavaşlama durumu bazen ses problemi 

Uygulamaları yapamamak 

Stajların yetersiz olması korkutuyor 

Şebeke sıkıntısı, yetersiz öğrenime göre sınav olmamız bu sene bunun etkisini 2. Dönem yüz yüze 
olduğunda çok daha net göreceğiz 

Sadece hocalarımızdan değil arkadaşlarımızdan da birçok şey öğreniyorduk bu uzaktan eğitimle 
mümkün olmuyor malesef 

Uygulamalı dersleri alamamam 

Evde sınıftaki disiplini sağlayamıyorum ayrıca ailemin de bir hayat ritmi var onların bana uyum 
sağlamasını bekleyemiyorum( oldukça gürültü ve misafir oluyor ya da yardım etmeniz gerekiyor 
evdeki işlere) bu yüzden adaptasyon sağlayamadım. Ayrıca notlar bazen sonradan atıldı bazı canlı 
dersler kaydedilmedi ve o gün elimde materyalim( internet, bilgisayar vb) olmadığında dinleyemedim 



ve dersi kaçırdım keza arkadaşlık ilişkileri anlamında okuldaki ortamı evde sağlayamıyorum grup 
çalışmalarından ve kütüphaneden çok uzak kaldım. Sınava gireceğimiz saatler internette kesinti olur 
mu ya da onaylandı tuşuna basmazsam sınavım iptal olur mu gibi endişeler yüzünden sınava girerken 
daha fazla stresliydim. Sınav sürelerinin normal sınav süresinde olmaması da bunu tetikledi. Bunun 
gibi birçok nedenden dolayı uzaktan eğitimi faydalı bulmuyorum. 

Ev ortamından kaynaklı problemler olması ve belirli bi düzen olmayışı 

Kendimi okuyormuş gibi hissetmiyorum 

Dersleri sonradan izleyememek. İnternet bağlantısı sorunu yüzünden sürekli dersi yarım izlemek ya da 
kaçırmak. Ev ve aile hayatı yüzünden ders saatlerinde farklı işlerle meşgul olmak zorunluluğu. Ders 
notlarının elimize çok geç ulaşması. Sınav sürelerinin aşırı kısa olması. Sınav anında sürekli bağlantı 
kopacak mı diye strese girmek ve koptuğu zaman telafisi olmaaması. 

Derslerin saatleri bir programa göre belirlenemiyor. 

Kendimizden emin olamıyoruz 

online sınavlarda internet kesintisi yaşandığında cevapların tümü gidiyor, ve baştan yanıtlamamız 
gerekiyor ve her soruyu cevaplamamız için tekrardan okumamız gerekiyor, tekrar girdiğimizde yeterli 
zaman olmadığı için normal olarak dersten kalıyor ve ya çok düşük not alıyoruz ben geçen sene 
internet kesintisi yüzünden bir dersten bütünlemeye kalmıştım. 

Pratik derslerin olması 

Verimlilik azalıyor 

Derslere odaklanamamak 

Verim yüz yüze eğitime kıyasla çok daha düşük. 

Olumsuz bi yönü yok. 

Canli derslerimizin suresinin normal ders suresinden az olmasi ve boylece yeterli verim alamamamiz. 

Stajlarımızı yapamıyoruz. 

Yüz yüze olan dersin yerini tutmuyor 

Uygulama derslerini yapamıyor oluşumuz 

Derslere bağlanamıyoruz İnternet sıkıntılı oluyor Ev hali olduğundan dolayı bir sürü ses ve gürültü 
oluyor Derslere odaklanamıyorum  

Internet sıkıntısı çekiyorum Kardeşler, ev ortamım ve maddi durumum uzaktan eğitim için beni 
zorluyor Derslerden yeterli verim bilgi alamıyorum. 

Başlı başına olumsuzluk pratik derslerimiz yok online yeterli değil 

diş hekimliği uzaktan yürütülebilecek bir fakülte değil. diğer okullardaki arkadaşlarımızla 
konuştuğumuzda geride kalmışlık ve meslekte yetersiz olacağımız hissi oluşuyor. 

Teknik aksaklıklar olabilir 

Anlaşılırlık az görsellik akılda kalıcılık az 

Odaklanmak 

Herkes eşit şartlarda mı bilmiyorum. 



Dikkat dağınıklığı fazlasıyla oluyor. 

Cok anlasilir anlatilamamaai derslerin her ders ve hoca icin demiyorum bazıları cok hizli yada sesi 
anlaşılır olmadan geçilmiş 

Internet ulaşmak,öğrenci yurdunda kalmak zordu benim için çok zor bir zamandı. 

Belirli bir ders sistemi olmadığı için programlı, düzenli bir eğitim yok 

pratik yapamıyorum 

 



Belirtmek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen yazınız. 
Yok 
Yok 
. 
Yok. 
. 
Hayır 
Bazı derslerin yakından olmasına gerek yokmuş 
. 
Sınavlar google form üzerinden yapılmazsa daha iyi olabilir. 
2.sınıfın 2.döneminde online eğitim aldık ve çoğu hocamız sadece slaytı atmakla yetindi. Canlı 
ders anlatan sadece tek bir dersimizin hocasıydı. Bu dönem bütün hocaların canlı canlı ders 
anlatmasını istiyorum belki bu sayede konulara hakim olabilir, kendimizi eksik hissetmeyiz. 
Teorik derslerin belli bir bölümü uzaktan verilebilir. Pratik derslerin bir an önce yapılması güzel 
olurdu. 
Pratik olarak çok yetersiz hissediyoruz umarım ikinci dönem stajlarımıza başlayabiliriz 
saygılarımla.... 
Teorik bilgilerin öğrenilebilirliği imkan yetersizliklerine bağlı olduğu için fırsat eşitliğine uygun 
olmuyor, pratik yeterlilik de bu uzaktan eğitim süresinin uzamasıyla azalmaktadır. En kısa 
sürede eski düzenin geri getirilmesi dilekleriyle... 
Online derslerimiz sisteme offline olarak da yüklenebilirse iyi olur. 
Uzaktan eğitimle kaydedilen dersler gibi yüzyüze olması durumunda derlserin video kayıt ile 
materyal oluşturablinir sınavlarda dha faydalı bir materyal olabilir. 
- 
yok teşekkürler 
Online yapılan bütün dersler kaydedilip classroom a yüklenmeli 
Eğitimimizin eğer ki devamsızlık sorunu olmayacaksa hibrit olarak devam etmesini istiyorum. 
Çünkü okul açılıp sınıf arkadaşlarımdan birisi hasta olduğunda hepimiz karantinaya alınabiliriz, 
böylece devamsızlık nedeniyle sınıfta dahi kalabiliriz hasta olmasak bile. Bu nedenle ne yazık 
ki biz hibrit eğitim isterken bile tedirginiz. Çünkü 'ya devamsızlıktan sınıfta kalırsak" korkusu 
içimizde var. Ben hasta olmasak bile sınıf mevcudu yüze yakın. İlla ki biri olabilir. Eğer ki hibrit 
ya da yüzyüze eğitim düşünülürse lütfen devamsızlık konusunda da ayrıca düşünülsün. 
Teşekkür ederim. 
Hibrit sisteme en azından ikinci dönemde geçilmesi 
Yüz yüze eğitime geçememiz çok doğru olur bence . 
Canlı derslerin clasroma yüklense tekrar açısından guzel olur geçtiğimiz dönem bunu yapan 
hocalarımın dersinden daha çok verim aldım 
Birey psikolojisi ve internete erişim göz önüne alınarak işlenmesi 
Derslerimiz bu dönem canlı olursa bence çok daha faydalı olur. Sonrasında bu ders kaydı da 
yüklenebilir 
Elimizde notumuz olmadan derse girdigimiz zaman tekrar yapmakta gecikiyoruz. Eğer 
işlenecek konular ve notlar belliyse bunların önceden verilmesini talep ediyorum derse 
girmeden önce göz atmak çok faydalı oluyor teşekkür ederim. 
Ders notları dönem başında tamamı bize verilsin. Not çıkartmakta ve çalışmakta zorluk 
çekiyoruz. 



Lütfen okul açılsın 
En kısa sürede okulda ders almamız gerekiyor bence çünkü hiçbir şey öğrenemiyoruz pratik 
olmayınca 
sınav sistemi yine uzaktan olacaksa kesinlikle geliştirilmeli, süreyi göremememiz ve bitince 
sınavdan cevaplarımızı kaydetmeden atması rezalet. 
Uzem bence çok önemli bir yere sahip artık eğitim sistemimiz için 
Pratiklerimiz için erkenden yüzyüze öğrenim görmeyi talep ediyorum 
Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciyle iletişim ve bilgilendirme kısmında yeterli olunduğunu 
düşünmüyorum.Danışman hocamız başta olmak üzere kimsenin bizimle herhangi bir şekilde 
iletişim içerisinde olmaması,bizden durumlarımız,sürecin gidişatı gibi konular hakkında bilgi 
almaması bana yalnız ve değersiz hissettirdi.Herkesin emeğine sağlık.Yeni dönem inşallah 
hepimiz için önce sağlıklı,sonra verimli ve güzel bir dönem olur.Saygılarımla. 
Yeterli imkan olmadığı için internet teknolojik alet vs konusunda sıkıntı yaşıyorum 
Ben şu Azerbaycandayım eminim sizlerde şu an savaş içerisinde olduğumuzu biliyorsunuzdur. 
Savaştan dolayı ülkemizde internet sorunu var malesef... vpn üzerinden bağlantı kura 
biliyorum şimdilik ama bu da engellenirse online derslerimde belkide yoklama konusunda 
sorun yaşaya bilirim bunu göz önünde bulundurmanızı çok rica ederim. bu durumu iletmek 
istedim çünkü önemli bi konu... teşekkür ederim 
Akademik personelin canlı ders yapmasını temenni ediyorum 
Teşekkür ederim 
En kısa zamanda üst düzeyde önlemlerle yeni fakültede eğitim hayatımıza yüzyüze devam 
etmek istiyoruz. 
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