
Özet

SWOT analizi, incelenen birimin veya yap›n›n; Güçlü ve Zay›f yanlar›n›, F›rsat ve Tehdit’lerini ortaya koyan,
karar vericiye karar›nda yard›mc› olan fakat sonuçlar›n›n kullan›lma zorunlulu¤u bulunmayan bir tekniktir. Bu ça-
l›flmada Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i ve Bilgisayar Mühendisli¤i bölümle-
rinde 2008-2009 güz döneminden bu yana, örgün ö¤retime paralel olarak uygulanmakta olan Uzaktan (Karma)
E¤itim Program›, SWOT Analizi ile incelenmifl ve bu analiz ile durumu ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Karma e¤i-
tim, söz konusu bölümlerde Cuma-Cumartesi günleri en az %30 örgün, gün ba¤›ms›z olarak en çok %70 uzaktan
e¤itim fleklinde yürütülmektedir. Buna göre örgün ve uzaktan olarak gerçeklefltirilen ö¤retimin kendine has avan-
tajlar› ve dezavantajlar›, üniversite ö¤retimine kadar örgün olarak e¤itim hayat›n› devam ettirmifl ö¤renciler aç›-
s›ndan birçok problemleri bu çal›flmada ele al›nmaya ve sonuçlar› irdelenmeye ve gelecekte karfl›lafl›labilecek muh-
temel durumlar ortaya konmaya çal›fl›lm›fl, öneriler bölümünde program›n gelece¤i ile ilgili yürütücü görüflleri s›-
ralanmaya çal›fl›lm›flt›r.  Program›n avantaj gibi görünen dezavantajlar›, güçlü gibi görünen zay›f yönleri, f›rsat gi-
bi görünen tehditleri, yani z›tl›klar› da ayr›ca çal›flmaya ilave edilmifltir.

Anahtar kelimeler: Uzaktan e¤itim, karma e¤itim, SWOT analizi.

Girifl
‹nsanl›¤›n mekân ve zaman k›s›tlar›n› en aza indirmek suretiyle ö¤renim görebilmeleri ile ilgili çal›flmalar tüm

dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de gitgide yayg›nlaflmaktad›r. Bu konuda mühendislik alan›nda Karma Ö¤retim
ilk defa Sakarya Üniversitesi’nde 2008-2009 ö¤retim y›l› güz döneminde bafllam›flt›r.

Bu çal›flma kapsam›nda kullan›lan SWOT analizi yöntemi ile, Uzaktan (karma) e¤itim program›n›n asl›nda bir
anlamda örgün ö¤retime göre avantaj ve dezavantajlar› güçlü ve zay›f yönleri ile, gelecekte karfl›lafl›labilecek muh-
temel durumlar ise, f›rsat ve tehditler ile ortaya konulmufltur.

Çal›flman›n çerçevesi; bafllang›c›ndan bu yana modelin içinde olan yürütücülerle yap›lan beyin f›rt›nas› ile sis-
temin tehditlerinin, f›rsatlar›n›n, güçlü ve zay›f yönlerinin belirlenmesi, bu özelliklerin anket sorular› haline geti-
rilmesi, oluflturulan anketin modelin uyguland›¤› ö¤renciler ile modeli uygulayan ö¤retim üyelerine sorulmas› flek-
linde oluflturulmufltur.

Sakarya Üniversitesi’nde Uzaktan E¤itim

Sakarya Üniversitesi Uzaktan e¤itim faaliyetleri 2002 y›l›nda Adapazar› Meslek Yüksek Okulunda önlisans
programlar›n›n aç›lmas› ile bafllam›fl, 2003 y›l›ndan itibaren ise Sosyal Bilimler Enstitüsünde eMBA tezsiz yüksek
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lisans program› aç›larak devam etmifltir. Uzaktan e¤itim final s›navlar› gözetmen eflli¤inde üniversite binalar›nda
gerçeklefltirilmekte olup bunun d›fl›ndaki tüm faaliyetler internet arac›l›¤›yla ö¤retim yönetim sistemi üzerinden
gerçeklefltirilmektedir. 2008 güz yar›y›l›ndan itibaren de karma ö¤retim programlar› yürütülmeye bafllanm›flt›r. Bafl-
lang›çta Endüstri Mühendisli¤i, Bilgisayar Mühendisli¤i ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Bölümlerinde bafllayan kar-
ma ö¤retim, 2010 y›l›ndan itibaren aç›lan di¤er programlar ile Sakarya Üniversitesi bünyesinde 6’ya ulaflm›flt›r. 

Karma ö¤retim; klasik e¤itim ilkelerinin teknoloji deste¤i ile uzaktan e¤itimde senkron ve asenkron ders yakla-
fl›m›n›n yüz yüze e¤itim ile birlikte kullan›larak yürütüldü¤ü bir ö¤retim modelidir ve söz konusu bölümlerde Cu-
ma-Cumartesi günleri en az %30 örgün, gün ba¤›ms›z olarak en çok %70 uzaktan e¤itim fleklinde yürütülmektedir.

Ö¤rencilerin uzaktan e¤itime ulaflmalar› SAULMS (Sakarya Üniversitesi Ö¤retim Yönetim Sistemi) üzerin-
den sa¤lan›r. Ö¤renci, mevcut ö¤renci bilgi sistemindeki (OBIS) kullan›c› ad› ve flifresi ile girifl yapabildi¤i portal-
da, haftal›k olarak yay›nlanan ders içeriklerine, ders videolar›na, varsa kaynak dosyalara ulaflabilir, bilgisayar›na in-
direbilir ve zaman ba¤›ms›z olarak (asenkron) çal›flma imkan› bulabilir.

SWOT Analizi
SWOT, “Strengths - Güçlü Yanlar”, “Weaknesses - Zay›f Yanlar”, “Opportunities - F›rsatlar”, “Threats -

Tehditler” sözcüklerinin ‹ngilizce bafl harflerinden oluflmufltur. Bu yöntem, de¤iflim gösteren ifl süreçlerinin mev-
cut durumlar›n›, çeflitli aç›dan h›zl› bir flekilde analiz etmeyi sa¤lar (IIBA,2009).

Swot analizi sistematik bir yaklafl›m ile karar vermeyi desteklemek amac›yla içsel ve d›flsal çevreyi analiz etmek
üzere yayg›n olarak kullan›lan bir araçt›r. SWOT yaklafl›m›, bir strateji oluflturmak için içsel ve d›flsal faktörleri
belirlemeye dayan›r (Ghazinoory & Zadeh & Memariani, 2007). D›fl çevre analizi, isletmenin karfl›laflabilece¤i f›r-
satlar› ve tehditleri, iç çevre analizi ise iflletmenin üstünlük ve zay›fl›klar›n› tan›mlamak amac›yla yap›lmaktad›r
(Glaister & Falshaw, 1999).

En k›sa tan›mlamayla SWOT analizi, incelenen kurumun, tekni¤in, sürecin, durumun veya kiflinin güçlü
(strenghts) ve zay›f (weaknesses) yönlerini belirlemekte ve d›fl çevreden kaynaklanan f›rsat (opportunities) ve tehditle-
ri (threats) belirlemede kullan›lan bir yöntemdir. SWOT Analizinde amaç, iç faktörler (internal factors) ve d›fl fak-
törler (external factors) dikkate al›narak, var olan güçlü yönlerden ve f›rsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, teh-
ditlerin ve zay›f yanlar›n etkisini en aza indirecek k›sa ve uzun vadeli plan ve stratejiler gelifltirmektir (At›o¤lu,
2010).

SWOT analizinin uygulanmas› için herhangi bir ola¤anüstü duruma gerek yoktur. Yani istenilen her zaman-
da ve durumda yapabilmek mümkündür.

SWOT analizinin ana amac›; bir kurumun izleyece¤i stratejilerin seçilmesine yard›mc› olmak için karar deste-
¤i sa¤lamakt›r (Gürbüz, 2010).

Swot Analizi organizasyona, kendisini ve çevresini denetlemede yard›mc› olur. Bu teknik genifl kullan›m alan›,
esnekli¤i ve kullan›m kolayl›¤›ndan dolay› birçok alanda kolayl›kla ve çokça tercih edilmektedir. Baz› uygulama
alanlar› olarak flunlar say›labilir; uluslararas› iliflkiler (At›o¤lu, 2010), kalite maliyetlerinin de¤erlendirilmesi (Yu-
muk & ‹nan, 2005), baz› flehirlerin incelenmesi (Çelik & Myrat,  2008; Büyükalaca & Gül, 2011), turizm (Tutar
& Kocabey & K›l›nç, 2007), tar›m, haz›r giyim (Bafl, 2005), e¤itim (Y›ld›r›m, 2008; Gazi Üniversitesi, 2011) vbg.

Kiflisel SWOT analizi yap›labilece¤i gibi örgütlerde beyin f›rt›nas› yöntemleriyle SWOT analizi yo¤un olarak
yap›lmaktad›r (Çak›r, 2008).

Beyin F›rt›nas›, de¤erlendirme ya da s›n›rland›rma olmaks›z›n bir sorunun çözümüne iliflkin mümkün oldu-
¤unca çok çözüm yollar› elde etmek için düzenlenmifl olan bir grup çal›flmas› sürecidir (Gökçe & Semiz, t.y.).

Çal›flman›n Amac› ve Yöntemi
Çal›flman›n amac›; karma e¤itim metodunun uygulama aflamas›nda de¤erlendirilmesi ile iç ve d›fl faktörleri or-

taya koymakt›r. Bu analiz 3 aflamadan oluflmaktad›r. Birinci aflama Karma ö¤retim modeli uygulay›c›lar›n beyin
f›rt›nas› yolu ile belirlemifl oldu¤u içsel ve d›flsal faktörlerin belirlenmesi, ikinci aflama modelin uyguland›¤› karma
ö¤retim ö¤rencilerine ve uygulay›c› rolünde bulunan ö¤retim üyelerine konu ile ilgili yap›lan anket çal›flmas›n›n
de¤erlendirilmesi, üçüncü aflama ise bu iki faktör aras›ndaki alg›lar›n karfl›laflt›r›lmas›d›r. 

Anket sorular› ile ö¤rencilerden ve ö¤retim üyelerinden karma e¤itimin zay›f yönleri, güçlü yönleri, tehdit ve
f›rsatlar konusunda deneyimlerini ve görüfllerini belirtmeleri beklenmifltir.
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Elde edilen veriler do¤rultusunda f›rsatlar› güçlü yönlere çevirme, zay›f yönleri güçlendirme, tehditler karfl›-
s›nda önlem alma yolunda ilgili bölümlere rehberlik etmek hedeflenmektedir.

Hedef Kitle ve Örneklem

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i ve Bilgisayar Mühendisli¤i Uzaktan (karma) e¤itim program›nda
ö¤renim görmeye devam eden tüm ö¤renciler ile ö¤retim üyeleri hedef kitleyi oluflturmaktad›r. Bu kapsamda 309
ö¤renciye ve 36 ö¤retim üyesine anket formlar›m›z duyurulmufltur. Tablo 1 ve 2’de ankete kat›lan ö¤renci ve ö¤-
retim üye say›lar› verilmifltir.

Anket 

Güçlü ve zay›f yönler ile f›rsat ve tehditlerin belirlenmesine yönelik yap›lan ankete ait sorular ile ö¤retim üye-
leri ve ö¤rencilerin verilen ifadelere kat›lma/kat›lmama oranlar› EK 1’de verilmifltir. 

SWOT Analizi ‹le Oluflturulan Anketin De¤erlendirilmesi
Karma Ö¤retime Yönelik Tehditler

SWOT Analizindeki “Tehdit” kavram›; incelenen yap›ya karfl› d›fl çevreden gelecek veya halihaz›rda mümkün
olan tehlikeleri ortaya koymak için kullan›l›r. Karma Ö¤retim modelinin ülkemizde yeni olmas›, sistemin yerine
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Tablo 1: Ö¤rencilerin ankete kat›l›m say›lar›.

Endüstri Mühendisli¤i Bilgisayar Mühendisli¤i

S›n›f Ankete Kat›l›m S›n›f Ankete Kat›l›m  
S›n›f mevcudu kat›l›m say›s› oran› (%) mevcudu kat›l›m say›s› oran› (%)

1. S›n›f 47 26 55 61 5 8
2. S›n›f 67 28 42 71 9 13
3. S›n›f 32 12 38 31 2 6
Toplam 146 66 45 163 16 10

Tablo 2: Ö¤retim üyeleri ankete kat›l›m say›lar›.

Bölüm Ankete Kat›l›m
Bölüm mevcudu kat›l›m say›s› oran› (%)

Endüstri Mühendisli¤i 26 14 54
Bilgisayar Mühendisli¤i 10 6 60
Toplam 36 20 56

S›n›f mevcudu Ankete kat›l›m say›s›

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü

S›n›f mevcudu Ankete kat›l›m say›s›

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü

fiekil 1: Bölümlere göre ö¤rencilerin ankete kat›l›m say›lar› grafi¤i.



oturana kadar baz› d›fl tehlikelere daha fazla aç›k oldu¤u gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Çal›flmaya göre modelin
“tehdit” ana bafll›klar› afla¤›daki gibidir, anket sorular› bu bafll›klardan türetilerek oluflturulmufltur.

• Mühendis Odalar› (Endüstri Mühendisleri için Makine Mühendisleri Odas›, Bilgisayar Mühendisli¤i için
Elektrik Mühendisleri Odas›),

• Düflük puanl› ö¤renciler,
• ÖSYM tercih k›lavuzunda modelin farkl› isimlendirilmesi,
• Örgün ö¤retim al›flkanl›¤›,
• Tan›m›n net olmamas›,
• Di¤er üniversitelerin de ayn› model ile ö¤renci almak istemeleri,
• Daha pahal› ö¤retim ücretleri,
• Üniversitenin teknolojik geliflmeleri takip zorunlulu¤u.
Anket sonuçlar›ndan elde edilen bilgilere göre, anketi oluflturanlar›n tehdit olarak gördüklerini, cevaplayanla-

r›n da genel olarak ayn› flekilde gördükleri anlafl›lmaktad›r.
‹lgili mühendis odalar›n›n Karma Ö¤retim modelini mühendislik e¤itimi için yeterli görmemesi ve bu flekilde

mezun olacak ö¤rencilere imza yetkisi vermeyece¤i tehdidi, ö¤renciler taraf›ndan en fazla kar›flt›r›lan sonuç ola-
rak ortaya ç›km›flt›r. Buna göre ö¤rencilerin ço¤unlu¤u bu tehlikeyi yaflayacaklar›n› ifade etmekte, Ö¤retim üye-
leri aç›s›ndan ise böyle bir tehlike yar› yar›ya paylafl›lmaktad›r. Mühendis odalar›n›n tavr›n›n bu flekilde alg›lan›-
yor olmas›, Endüstri ve Bilgisayar mühendislerinin ço¤unlukla özel sektörde çal›fl›yor olmalar›ndan dolay› bizce
çeliflkilidir. Çünkü bahsedildi¤i flekilde imza yetkisinin verilmemesi çal›flma flekli aç›s›ndan sözkonusu mühendis-
leri çok fazla etkilemeyecektir.

Örgün ö¤retime göre karma ö¤retimi daha düflük puanl› ö¤rencilerin tercih etmesi, karma ö¤retimin tan›m›-
n›n ve uygulan›fl fleklinin yeterince aç›k olmamas›, neredeyse 12 y›ll›k örgün ö¤retim al›flkanl›¤› ile üniversite e¤i-
timine bafllayan bir ö¤rencinin bu al›flkanl›¤›ndan kolayca vazgeçememesi, birinci ve ikinci ö¤retime göre ö¤retim
ücretlerinin daha pahal› oluflu ankete kat›lanlar aç›s›ndan da tehdit olarak görülmektedir. Buna göre özellikle ör-
gün ö¤retimdeki zorlay›c› ders saatleri olgusunun karma ö¤retimde sadece iki gün olmas›, di¤er günlerde ö¤ren-
cilerin kendilerini ders çal›flmaya zorlamas› yani kendi kendilerini kontrol etmesi gerçe¤ine bizi götürmektedir.
Fakat tahmin edilece¤i gibi ö¤renciler ço¤unlukla bunu gerçeklefltirememekte ve baflar›s›zl›¤›n as›l nedeni bu se-
bep olarak ortaya ç›kmaktad›r.

ÖSYM tercih rehberinde ilgili bölümler “uzaktan” ifadesi ile tan›mland›klar›ndan dolay›, bilinen flekliyle “Aç›k
Ö¤retim” ifadesi ile kar›flt›r›lmaktad›r. Ö¤rencilerin örgün ö¤retime göre daha düflük puan ile bu bölümleri ter-
cih etmesinin bize göre as›l sebebi budur. “Uzaktan” ifadesi (ilgili yerde %30 örgün %70 internet üzerinden flek-
linde olmas›na ra¤men, Endüstri Mühendisli¤i (Uzaktan E¤itim), Bilgisayar Mühendisli¤i (Uzaktan E¤itim) ifa-
deleri yer almaktad›r (ÖSYM 2010 Tercih K›lavuzu) ) ö¤renimin tamamen uzaktan olaca¤› fleklinde alg›lanmak-
ta, örgün k›sm› unutulmakta veya olmad›¤› zannedilmektedir. Bu ifade nedeniyle uygulama birimine her zaman
çok say›da; “her an ilgili bölüme bafllanabilece¤i” veya “ücreti verildi¤inde ö¤renim görülebilece¤i” fleklinde e-
posta gönderilmekte ve telefon edilmekte dolay›s›yla anlat›ld›¤› flekilde bir kan› ortaya ç›kmaktad›r. Bunun için
tercih k›lavuzundaki ilgili ifadenin ö¤renim flekline uygun biçimde de¤ifltirilmesi gerekmektedir.

Yukar›da anlat›lmaya çal›fl›lan kanaat çal›flmay› haz›rlayanlara ait olup ankete kat›lan ö¤retim üyeleri ve ö¤ren-
ci görüflleri ile örtüflmedi¤i görülmekte ve çal›flman›n çeliflkileri olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Karma Ö¤retim F›rsatlar›

“F›rsat” ele al›nan analizde d›fl faktörlerin ikincisidir ve incelenen sistemin d›flar›dan de¤erlendirilmesi gereken
unsurlar›n› ortaya koymak, sisteme sa¤layacaklar›/sa¤lad›klar› faydalar için kullan›l›r. Buna göre Karma Ö¤retim,
f›rsat aç›s›ndan;

• Üniversiteye sa¤lad›¤› maddi kazanç,
• Tercih edilmesinin modelin süreklili¤ini sa¤layaca¤›,
• Yabanc› ö¤rencilerin de modelin içinde olabilece¤i,

bafll›klar› alt›nda incelenmifltir. Sakarya Üniversitesinde Karma ö¤retim gelirleri üniversite döner sermaye gelir-
lerinin hat›r› say›l›r bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bu nedenle üniversiteye sa¤layaca¤› ve sa¤lad›¤› maddi kazanç
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aç›s›ndan sözkonusu ö¤retimin devam› önemlidir. Süreklili¤in sa¤lanmas› ö¤retim türünün ö¤renciler taraf›ndan
yeterince seçilmesine ba¤l›d›r.  Bu anlamda gelecek dönemlerde de karma ö¤retim türünün seçilmeye devam ede-
ce¤i ve tercihin artarak devam edece¤i yayg›n kanaattir. Modelin örgün ö¤retimden sadece internet üzerinden ve-
rilmesi yan›nda farkl›l›¤›n›n bulunmamas›, yabanc› ö¤renciler taraf›ndan da seçilebilirli¤ini art›rmaktad›r. Bundan
dolay› model yabanc› ö¤renciler taraf›ndan da tercih edilebilir durumdad›r. 

S›ralamaya çal›flt›¤›m›z ve anketi ortaya koyanlarca ö¤rencilere ve ö¤retim üyelerine sorulan “f›rsat”lar, genel-
likle ankete kat›lanlarca da kabul görmüfl ve ayn› yönde de¤erlendirilmifltir. 

Karma Ö¤retimin Güçlü Yönleri

“Güçlü Yönler” analizin iç faktörlerinden birisidir ve modelin kendine güvendi¤i taraflar›n› ortaya koymakta-
d›r. Buna göre Karma Ö¤retim Güçlü Yönler aç›s›ndan afla¤›daki bafll›klarla de¤erlendirilmifltir:

• Her derse ait ders notlar› ve videolar aç›s›ndan,
• Ders materyallerine 7/24 ulafl›labilmesi aç›s›ndan,
• Örgün olan iki gün d›fl›ndaki günlerde ek ifller yap›labilmesi aç›s›ndan, 
• Ö¤retim Yönetim Sisteminde ö¤rencilerin forum bölümünü kullanabilmeleri aç›s›ndan,
• Kullan›lan teknolojinin güncelli¤i aç›s›ndan,
• Ö¤retim Yönetim Sistemindeki ar-ge faaliyetleri aç›s›ndan,
• Sistem için çal›flanlar›n yeterlilikleri aç›s›ndan,
• Ö¤retim Yönetim Sisteminin kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan,
• Ö¤retim Yönetim Sisteminin kolayl›kla güncellenebilmesi aç›s›ndan,
• Güçlü bir ö¤retim kadrosuna sahip olunup olunmad›¤› aç›s›ndan,
Ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin, “güçlü yön” olarak ortaya koyulanlara karfl› görüflleri, ço¤unlukla olumlu yön-

de olmufltur. Sadece “Ö¤retim Yönetim Sistemindeki ar-ge faaliyetleri” de¤erlendirmesi bafll›¤›nda ö¤rencilerin
konu ile çok yak›ndan ba¤lant›l› olmamalar› nedeniyle, genellikle “ne kat›l›yorum, ne kat›lm›yorum” görüflünde
toplanmalar› normal bir sonuç olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Modelin kendisini tan›mlayabildi¤i, varl›¤›n› hissettirdi¤i, olufl amac›n› tam olarak ortaya koyabildi¤i taraf
“güçlü yönleri” olarak ifade edilebilir. Karma ö¤retimin örgün ö¤retimden ayr›ld›¤› en önemli fark ders materyal-
lerinin ders içerikleri ve ders videolar› fleklinde her hafta mutlaka ö¤renciye sunuluyor olmas›  ve ö¤rencilerin bu
materyalleri internet ortam›nda haftan›n yedi günü ve yirmi dört saat boyunca (7/24) elde edebiliyor olmas›d›r.
Ayr›ca Ö¤retim Yönetim Sistemindeki “forum” bölümü ile de isterse dersin ö¤retim üyesine veya dersi alan di¤er
arkadafllar›na soru sorabiliyor olmas› sistemin güçlülü¤ünü ortaya koymaktad›r ve bahsedilen bafll›klarda ö¤renci-
lerinde ayn› kanaatte olmalar› önemlidir.

Ö¤renciler taraf›ndan, Sakarya ilinde ek ifl imkanlar›n›n k›s›tl›l›¤› veya ö¤rencilerin çal›flmak istemiyor olma-
lar› gibi sebeplerle, çok fazla tercih edilmiyor olsa da, okulda bulunmalar› zorunlu olmayan dört gün boyunca özel-
likle farkl› ifllerde çal›flabilme imkanlar›n›n olmas› onlar aç›s›ndan modelin tercihinin bir di¤er bafll›¤› olarak de-
¤erlendirilebilir. Sistemin daha ö¤renci yönelimli olarak çal›flt›r›lmas› için sözkonusu dört günde, dört y›ll›k mü-
hendislik e¤itimleri boyunca yapmak zorunda olduklar› yirmi günlük iki adet stajlar›n› gerçeklefltirebilmeleri yö-
nünde baz› giriflimlerde bulunulmufltur ve sonuçlar› beklenmektedir.

Sakarya Üniversitesi neredeyse on y›ll›k uzaktan e¤itim deneyiminden dolay› karma ö¤retimi yad›rgamayan,
deneyimli çal›flanlara ve ö¤retim üyesine sahip bir kurum olmas›ndan dolay› karma ö¤retimi sahiplenmesinin zor-
lu¤unu olumsuz yönde yaflamam›fl ve deneyimlerini olmas› gereken yere ivedilikle aktarabilmifl bir kurumdur. Bu
yön, bafllang›çta modelin “Sakarya Üniversitesi için uygulanabilir mi?” sorusundaki olumsuzlu¤u ortadan kald›ran
en önemli hususlardan birisidir ve modelin uygulamas›n›n düflünüldü¤ü di¤er üniversiteler için  de göz önünde
bulundurulmas› gereken en önemli düflüncelerden olmas› do¤ru bir bak›fl aç›s› oldu¤unu güçlendirmektedir.

Karma Ö¤retimin Zay›f Yönleri

“Zay›f Yönler” iç faktörlerin ikincisidir ve sistemin kendince güçlendirilmesi gereken taraflar›n› analiz etmek
için kullan›l›r. Buna göre Karma Ö¤retim Zay›f Yönler aç›s›ndan afla¤›daki bafll›klarla de¤erlendirilmifltir;
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• Ö¤rencilerin Erasmus imkan›n›n olmamas› aç›s›nda,
• Ö¤rencilerin kredi yurtlar kurumu yurtlar›ndan faydalanamamas› aç›s›nda,
• Hafta sonu, hafta içine göre baz› imkanlar›n k›s›tl› olmas› aç›s›ndan,
• Zorlay›c› sebep olmad›¤›ndan dolay› hafta içi ders çal›flma zorlu¤u aç›s›ndan,
• Örgün ö¤retim ö¤rencilerinin karma ö¤retim ö¤rencilerini yeterli görmemesi aç›s›ndan,
• Çal›flanlarca karma ö¤retim anlay›fl›n›n tam olarak kavranmam›fl olmas› aç›s›ndan,
• Karma ö¤retime haz›r olmayan ö¤retim üyelerinin sistemin içinde olmas› aç›s›ndan,
• Haftada iki gün üniversitede bulunman›n, kendini üniversiteye ait hissetme aç›s›ndan,
• Karma ö¤retim ö¤rencilerinin baflar› oranlar›n›n düflük olmas› aç›s›ndan,
• Ö¤rencilerin Karma Ö¤retime uyum sürecinin uzun olmas› aç›s›ndan,

bafll›klar› ile sistemin zay›f yönleri ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Haz›rlan›lan sorular ile cevap verenlerin bak›fl aç›-
lar› incelenen taraf aç›s›ndan örtüfltü¤ü ve genellikle ayn› flekilde de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Karma ö¤retim
modeli düflüncesinin ortaya ç›kmas› ve ilk uygulan›fl›ndan bugüne kadar örgün ö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan çok
fazla tepki ald›¤› bir gerçektir. Dolay›s›yla karma ö¤retim ö¤rencilerinin örgün ö¤retim ö¤rencilerinin kendileri
hakk›nda bu flekilde düflündüklerini de¤erlendiriyor (biliyor) olmalar› çal›flman›n ilginç sonuçlar›ndan birisidir.
Ayn› soruyu ö¤retim üyelerinin de “kabul” yönünde a¤›rl›kl› olarak de¤erlendirmeleri, asl›nda çat›flma/paylaflma-
ma olarak sonuçlanacak bir duruma karfl› haz›rl›kl› olduklar›n› ortaya koymaktad›r.

“Çal›flanlar›n baz›lar›nca karma ö¤retim anlay›fl›n›n tam olarak kavranmam›fl olmas›” sorusunun ö¤retim üye-
leri taraf›ndan yar› yar›ya, ö¤renciler aç›s›ndan ise ço¤unlukla kabul görmesi, sistemin taraflar›n›n soruna bak›fl
aç›s›n›n farkl›l›¤›n› göstermektedir. Ö¤renciler aç›s›ndan bu durum s›kl›kla olmayan flekilde (bazen); ö¤retim yö-
netim sistemindeki aksakl›klar, ilgili internet sayfas›na eriflememe, yaz›l›m ba¤›ml› bir sistemde yaz›l›mdan kay-
naklanan problemler vbg. sebeplerden kaynakland›¤› düflünülmektedir. Ö¤retim üyeleri aç›s›ndan ise sorunun bir
k›sm›nda kendilerinin de¤erlendiriliyor olmas›ndan ve kendilerini yetersiz görmek istememeleri olarak aç›klana-
bilir. Ayn› durum “Karma ö¤retime haz›r olmayan ö¤retim üyelerinin sistemin içinde olmas›” sorusunda da gö-
rülmektedir. Ö¤renciler ile yap›lan yüzyüze görüflmelerde baz› ö¤retim üyelerinin “karma ö¤retimden mühendis
ç›kmaz” fleklinde derslerde görüfl belirttiklerini ve bu tür söylemlerin kendilerini olumsuz yönde etkiledi¤ini ve
sisteme olan güvenlerini sarst›klar›n› belirtmektedirler. Bundan dolay› söz konusu soruya ö¤retim üyelerince ve-
rilen cevaplar›n daha çok bu durumu kabul etmeme yönüne meyilli olmas›n›n de¤erlendirmesi, kendilerinin de-
¤erlendiriliyor olmalar›ndan kaynakland›¤› düflüncesidir.

Karma ö¤retim ö¤rencilerinin Erasmus imkanlar›n›n olmamas› onlar için örgün-karma çekiflmesinin kendile-
ri aç›s›ndan olumsuz göstergesidir. Gerçekte Sakarya üniversitesi Erasmus program›na kat›lacak aday ö¤renciler-
de aranan flartlar aç›s›ndan genellikle istenen flartlar› yerine getirebilen say›s› az olmas›na ra¤men, kullanamayacak
olsalar bile yine de bu hakk›n kendilerinde olmas›n› istemektedirler. Bu durum kendilerini “sistemin içinde gör-
mek istemektedirler” fleklinde aç›klanabilir.

Karma ö¤retim ö¤rencilerinin hafta sonu (cumartesi günü) dersleri olmas›ndan dolay›, hafta sonu hafta için-
deki kampüs hareketlili¤ini ve imkanlar›n› aramakta ve do¤al olarak olmamas›ndan dolay› hafta sonu derslerinin
hafta içine kayd›r›lmas›n› istemektedirler. Benzer flekilde ulafl›m, konferans, yemekhane vbg. imkanlar›n k›s›tlan-
mas› bunlardan dolay› üniversiteye aidiyet duygular›n›n hafta sonuna özgü hale gelmesine neden olmaktad›r. Yüz-
yüze yap›lan görüflmelerde ö¤renciler büyük ço¤unlukla hafta içinden ziyade hafta sonunu kendilerini üniversite-
nin bir mensubu olarak gördüklerini ifade etmektedirler.

“Karma ö¤retim ö¤rencilerinin baflar› oranlar›n›n düflük olmas›” sorusuna ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlukla
kat›lma e¤iliminde olmas› “kendi durumlar›n›n fark›nda olduklar›n›” ama örgün ö¤retim al›flkanl›¤›n›n kolay terk
edilememesi, hafta içi ders çal›flmay› zorlay›c› etkenlerin azl›¤›, motive olamamalar›, örgün ö¤retime göre baz›
haklar›n›n olmamas›n›n psikolojik rahats›zl›¤› vbg. sebeplerin baflar›lar›n› etkiledi¤i sonucu çal›flmada ortaya ç›k-
maktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Karma Ö¤retim internet ça¤›n›n yeni ö¤retim modeli olarak desteklenmesi, üzerinde durulmas› ve s›kl›kla so-

nuçlar›n›n irdelenmesi, sorunlar›n›n çözülmesi gereken bir modeldir. Yap›lan anket çal›flmas› genellikle SWOT
analizi ile ortaya koyulan; d›fl kaynakl› tehdit ve f›rsatlar ile, iç kaynakl› güçlü ve zay›f yönlerin modelin muhatab›

Ü. Kocab›çak, G. Ça¤›l, N. Aç›kgöz 

1425



olan ö¤renciler ve uygulay›c›s› olan ö¤retim üyeleri taraf›ndan da ayn› flekilde alg›land›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bu durum problemlerin belli oldu¤unu, dolay›s›yla çözümün problem olarak ortaya konanlar›n çözümü ile ger-
çekleflece¤i sonucuna bizi götürmektedir. Modelin en büyük problemi örgün ö¤retime göre daha düflük puanl› ö¤-
rencilerin sistemin içinde olmas› ve ö¤rencilerin baflar› oranlar›n›n düflüklü¤üdür. Baflar›n›n onlar› motive etmek-
ten geçti¤i aç›kt›r. Bunun için flu anda uygulanmayan, örgün yap›lan derslerin mutlaka bir k›sa s›nav ile bafllama-
s› zorlay›c›l›¤›, onlar› hafta bafl›nda yay›nlanan ders notlar› ders videolar›na çal›flmaya itebilir. Her ders için hafta-
n›n ilk dersinin k›sa s›nav ile bafllamas›, malzeme, eleman ve ö¤retim üyesi aç›s›ndan flu anda mümkün olmad›¤›
için, ö¤rencilerin hafta içi ders  çal›flmalar› kendilerini kontrol etme güdüsüne b›rak›lm›fl olmakta, dolay›s›yla ör-
gün görülen derslere kadar ders çal›flmalar› genelde mümkün olmamakta ve en az %30 olarak öngörülen örgün
derslerde dersin tamam› ö¤retilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu durum karma ö¤retim mant›¤› ile örtüflmeyen bir uygu-
lamad›r. Dolay›s›yla ders çal›flmaya zorlay›c› tedbirlerin günümüz teknolojileri de kullan›larak devreye girmesi ba-
flar›y› kendili¤inden getirecektir.

Karma ö¤retim ö¤rencilerine Erasmus imkan› verilmesi, faydalanamasalar bile kendilerini ikinci s›n›f ö¤ren-
ciymifl gibi görmelerini engelleyecektir. ÖSYM tercih k›lavuzunda sözkonusu bölümlerin “Uzaktan” yerine “Kar-
ma” olarak ifade edilmesi tercih edilmelerini art›racak, dolay›s›yla daha düflük yüzdelik dilimlerden seçilen ö¤ren-
cilerle baflar› ister istemez artacakt›r. Dört y›ll›k e¤itimleri boyunca yapmak zorunda olduklar› stajlar›n› hafta içi
örgün olarak bulunmalar› zorunlu olmad›klar› günlerde yapabilmeleri, tercih edilmelerini önemli ölçüde etkileye-
cektir. Üniversite içinde istihdam edilebilen ö¤renciler için önceli¤in Karma Ö¤retime verilmesi, Sakarya ilinde-
ki yar› zamanl› ifl imkanlar›n›n azl›¤›ndan dolay› ihtiyaçtan dolay› çal›flmak isteyenler için maddi bir kolayl›k sa¤-
layacakt›r.

Teknolojik geliflmeler Karma Ö¤retimin gelece¤in ö¤retim modeli oldu¤unu göstermektedir. Problemleri
azalt›lm›fl bir model de bu tür çal›flmalar ile mümkün olabilir.
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Ek 1: Anket sonuçlar›.

Tehditler

Soru 1: Mühendis odalar›n›n Ö¤retim Üyesi 4 (%20) 5 (%25) 3 (%15) 6 (%30) 2 (%10) 0 (%0)
ve mezun olmufl kimi Ö¤renci 19 (%23) 17 (%21) 12 (%15) 19 (%23) 8 (%10) 7 (%9) 
mühendislerin karma ö¤retim Genel 23 (%23) 22 (%22) 15 (%15) 25 (%25) 10 (%10) 7 (%7) 
modelini mühendislik e¤itimi 
için yeterli görmedi¤ine;

Soru 2: Örgün ö¤retime göre Ö¤retim Üyesi 9 (%45) 8 (%40) 0 (%0) 2 (%10) 0 (%0) 1 (%5)
daha düflük puanl› ö¤renciler Ö¤renci 26 (%32) 34 (%41) 6 (%7) 7 (%9) 7 (%9) 2 (%2)
taraf›ndan seçildi¤i kanaatine; Genel 35 (%34) 42 (%41) 6 (%6) 9 (%9) 7 (%7) 3 (%3)

Soru 3: Ö¤renci seçme ve Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 3 (%15) 2 (%10) 8 (%40) 6 (%30) 0 (%0)
yerlefltirme s›nav› tercih Ö¤renci 24 (%29) 3 (%4) 3 (%4) 17 (%21) 34 (%41) 1 (%1) 
k›lavuzunda karma ö¤retimin Genel 25 (%25) 6 (%6) 5 (%5) 25 (%25) 40 (%39) 1 (%1)
“uzaktan e¤itim” olarak ifade
edilmesine;

Soru 4: ‹lkö¤retim ve Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 17 (%85) 0 (%0) 1 (%5) 0 (%0) 1 (%5)
ortaö¤retimden edinilen örgün Ö¤renci 30 (%37) 20 (%24) 14 (%17) 12 (%15) 4 (%5) 2 (%2)
ö¤retim al›flkanl›¤›n›n kolayl›kla Genel 31 (%30) 37 (%36) 14 (%14) 13 (%13) 4 (%4) 3 (%3)
terk edilemedi¤ine;

Soru 5: Karma ö¤retim tan›m›n›n Ö¤retim Üyesi 1 %(5) 14 (%70) 0 (%0) 3 (%15) 2 (%10) 0 (%0) 
yeterince aç›k olmad›¤›na; Ö¤renci 29 (%35) 32 (%39) 15 (%18) 5 (%6) 0 (%0) 1 (%1)

Genel 30 (%29) 46 (%45) 15 (%15) 8 (%8) 2 (%2) 1 (%1)

Soru 6: Farkl› üniversitelerde de Ö¤retim Üyesi 4 (%20) 9 (%45) 4 (%20) 2 (%10) 0 (%0) 1 (%5) 
karma ö¤retim modeli kullanan Ö¤renci 26 (%32) 29 (%35) 10 (%12) 6 (%7) 2 (%2) 9 (%11) 
bölüm aç›lmas› konusunda Genel 30 (%29) 38 (%37) 14 (%14) 8 (%8) 2 (%2) 10 (%10)
taleplerin üniversitemiz aç›s›ndan 
önemli oldu¤una;

Soru 7: Ö¤rencilerin ekonomik Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 4 (%20) 5 (%25) 3 (%15) 3 (%15) 4 (%20)
s›k›nt›lar nedeniyle ö¤retim ücretini Ö¤renci 55 (%67) 13 (%16) 8 (%10) 3 (%4) 1 (%1) 2 (%2) 
ödeyebilme konusunda ço¤unlukla Genel 56 (%55) 17 (%17) 13 (%13) 6 (%6) 4 (%4) 6 (%6)
güçlük yaflad›klar›na;

Soru 8: Teknolojideki geliflmelerin Ö¤retim Üyesi 9 (4%5) 10 (%50) 0 (%0) 1 (%5) 0 (%0) 0 (%0) 
uygulama birimince takip Ö¤renci 44 (%54) 31 (%38) 2 (%2) 2 (%2) 1 (%1) 2 (%2)
edilmesinin önemli oldu¤una; Genel 53 (%52) 41 (%40) 2 (%2) 3 (%3) 1 (%1) 2 (%2)

F›rsatlar

Soru 9: Üniversite ve ilgili Ö¤retim Üyesi 5 (%25) 12 (%60) 2 (%10) 1 (%5) 0 (%0) 0 (%0)
bölüme maddi katma de¤er Ö¤renci 53 (%65) 19 (%23) 3 (%4) 2 (%2) 2 (%2) 3 (%4) 
kazanc› sa¤lad›¤›na; Genel 58 (%57) 31 (%30) 5 (%5) 3 (%3) 2 (%2) 3 (%3)

Soru 10: Önümüzdeki dönemlerde Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 11 (%55) 5 (%25) 2 (%10) 0 (%0) 1 (%5)
ö¤renciler taraf›ndan karma Ö¤renci 17 (%21) 21 (%26) 19 (%23) 5 (%6) 18 (%22) 2 (%2)
ö¤retim programlar›na talebin Genel 18 (%18) 32 (%31) 24 (%24) 7 (%7) 18 (%18) 3 (%3)
çok olaca¤›na ve bunun program›n 
süreklili¤ini sa¤layaca¤›na;

Soru 11: Ayn› zamanda yabanc› Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 9 (%45) 5 (%25) 5 (%25) 0 (%0) 0 (%0)
ö¤renciler için de e¤itimin Ö¤renci 14 (%17) 31 (%38) 14 (%17) 7 (%9) 11 (%13) 5 (%6) 
uygulanabilir oldu¤una; Genel 15 (%15) 40 (%39) 19 (%19) 12 (%12) 11 (%11) 5 (%5)
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Ek 1 [devam›]: Anket sonuçlar›.

Güçlü Yönler

Soru 12: Her derse ait ders Ö¤retim Üyesi 9 (%45) 11 (%55) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 
notlar›n›n ve ders videolar›n›n Ö¤renci 37 (%45) 33 (%40) 5 (%6) 3 (%4) 4 (%5) 0 (%0)
oldu¤una ve dersten önce Genel 46 (%45) 44 (%43) 5 (%5) 3 (%2,94) 4 (%4) 0 (%0)
ö¤rencilerin bu belgelere 
ulaflabildi¤i imkan› oldu¤una;

Soru 13: Ders notlar›na ve Ö¤retim Üyesi 9 (%45) 10 (%50) 1 (%5) 0 (0%) 0 (%0) 0 (%0) 
ders videolar›na ilgili haftadan  Ö¤renci 35 (%43) 36 (%44) 3 (%4) 3 (4%) 5 (%6) 0 (%0)
dönem sonuna kadar 7/24 Genel 44 (%43) 46 (%45) 4 (%4) 3 (3%) 5 (%5) 0 (%0)
her yerden ulafl›labildi¤ine;

Soru 14: Sadece cuma ve  Ö¤retim Üyesi 5 (%25) 13 (%65) 0 (%0) 2 (%10) 0 (%0) 0 (%0)
cumartesi günleri yüz yüze Ö¤renci 24 (%29) 30 (%37) 14 (%17) 8 (%10) 6 (%7) 0 (%0)
ders olmas›ndan dolay›  Genel 29 (%28) 43 (%42) 14 (%15) 10 (%10) 6 (%6) 0 (%0) 

hafta içi çal›flabilme imkân› 
4 gün oldu¤una;

Soru 15: Kullan›lan ö¤retim Ö¤retim Üyesi 3 (%15) 11 (%55) 1 (%5) 4 (%20) 1 (%5) 0 (%0)
yönetim sistemindeki forum Ö¤renci 12 (%15) 34 (%41) 19 (%23) 10 (%12) 6 (%7) 1 (%1) 
bölümünden, dersin ö¤retim Genel 15 (%15) 45 (%44) 20 (%20) 14 (%14) 7 (%7) 1 (%1)
üyesi veya yard›mc›s›na, ders 
ile ilgili soru sorulabildi¤ine, 
dersi alan di¤er ö¤rencilerle 
paylafl›mlarda bulunabildi¤ine;

Soru 16: Kullan›lan teknoloji Ö¤retim Üyesi 2 %(10) 14 (%70) 1 (%5) 1 (5%) 0 (%0) 2 (%10)
ve teknik altyap›n›n güncel Ö¤renci 15 (%18) 28 (%34) 19 (%23) 14 (%17) 4 (%5) 2 (%2)
durumda oldu¤una; Genel 17 (%17) 42 (%41) 20 (%20) 15 (%15) 4 (%4) 4 (%4)

Soru 17: Ö¤retim yönetim Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 10 (%50) 4 (%20) 1 (%5) 1 (%5) 3 (%15) 
sistemindeki ar-ge faaliyetlerinin Ö¤renci 7 (%9) 17 (%21) 25 (%30) 14 (%17) 7 (%9) 12 (%15)
süreklili¤ine, yeni versiyonlar›n Genel 8 (%8) 27 (%26) 29 (%28) 15 (%15) 8 (%8) 15 (%15)
haz›rlan›yor oldu¤una;

Soru 18: Organizasyon yap›s›n›n, Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 14 (%70) 2 (%10) 3 (%15) 0 (%0) 0 (%0)
yöneticilerin ve çal›flanlar›n Ö¤renci 11 (%13) 22 (%27) 20 (%24) 9 (%11) 12 (%15) 8 (%10)
konular›nda yeterli bilgiye Genel 12 (%12) 36 (%35) 22 (%22) 12 (%12) 12 (%12) 8 (%8) 
sahip olduklar›na, gerekli 
durumlarda e¤itimler ile 
bunun desteklendi¤ine;

Soru 19: Ö¤retim yönetim Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 16 (%80) 2 (%10) 1 (%5) 0 (%0) 0 (%0)
sisteminin kullan›m›n›n  Ö¤renci 16 (%20) 39 (%48) 13 (%16) 6 (%7) 3 (%4) 5 (%6)
kolay oldu¤una; Genel 17 (%17) 55 (%54) 15 (%15) 7 (%7) 3 (%3) 5 (%5)

Soru 20: Ö¤retim yönetim Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 14 (%70) 3 (%15) 1 (%5) 0 (%0) 1 (%5)
sisteminin standart formda Ö¤renci 13 (%16) 35 (%43) 16 (%20) 3 (%4) 3 (%4) 12 (%15)
web sitesi oluflturma imkan› Genel 14 (%14) 49 (%48) 19 (%19) 4 (%4) 3 (%3) 13 (%13)
sa¤lamas›na, kolayl›kla 
güncellenebilmesine;

Soru 21: Ö¤retim kadrosunun Ö¤retim Üyesi 5 (%25) 12 (%60) 3 (%15) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0)
akademik anlamda güçlü bir Ö¤renci 11 (%13) 42 (%51) 20 (%24) 4 (%5) 4 (%5) 1 (%1)
yap›ya sahip oldu¤una; Genel 16 (%16) 54 (%53) 23 (%23) 4 (%4) 4 (%4) 1 (%1)
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Ek 1 [devam›]: Anket sonuçlar›.

Zay›f Yönler

Soru 22: Erasmus imkan› Ö¤retim Üyesi 6 (%30) 10 (%50) 0 (%0) 4 (%20) 0 (%0) 0 (%0)
olmas›n›n gereklili¤ine Ö¤renci 62 (%76) 11 (%13) 5 (%6) 2 (%2) 1 (%1) 1 (%1)

Genel 68 (%67) 21 (%21) 5 (%5) 6 (%6) 1 (%1) 1 (%1)

Soru 23: Kredi yurtlar kurumunun Ö¤retim Üyesi 2 (%10) 8 (%40) 3 (%15) 4 (%20) 1 (%5) 2 (%10)
yurtlar›ndan faydalan›lamamas›na; Ö¤renci 42 (%51) 7 (%9) 4 (%5) 9 (%11) 17 (%21) 3 (%4)

Genel 44 (%43) 15 (%15) 7 (%7) 13 (%13) 18 (%18) 5 (%5)

Soru 24: Minibüs, yemekhane Ö¤retim Üyesi 5 (%25) 12 (%60) 1 (%5) 2 (%10) 0 (%0) 0 (%0) 
gibi imkanlar›n hafta içine göre Ö¤renci 56 (%68) 18 (%22) 5 (%6) 1 (%1) 2 (%2) 0 (%0)
hafta sonu daha k›s›tl› oldu¤una; Genel 61 (%60) 30 (%29) 6 (%6) 3 (%3) 2 (%2) 0 (%0)

Soru 25: Hafta içi ders çal›flma Ö¤retim Üyesi 2 (%10) 12 (%60) 2 (%10) 3 (%15) 1 (%5) 0 (%0) 
gereklili¤i ile ilgili motivasyon Ö¤renci 43 (%52) 20 (%24) 7 (%9) 7 (%9) 5 (%6) 0 (%0)
eksikli¤i oldu¤una; Genel 45 (%44) 32 (%31) 9 (%9) 10 (%10) 6 (%6) 0 (%0)

Soru 26: Örgün ö¤retim Ö¤retim Üyesi 4 (%20) 7 (%35) 7 (%35) 1 (%5) 1 (%5) 0 (%0) 
ö¤rencilerinin karma ö¤retim Ö¤renci 48 (%59) 15 (%18) 6 (%7) 8 (%10) 2 (%2) 3 (%4)
e¤itimini yeterli görmedi¤ine, Genel 52 (%51) 22 (%22) 13 (%13) 9 (%9) 3 (%3) 3 (%3)
ayn› diplomay› alacaklar› 
tedirginli¤ine (karma ö¤retim 
kültürünün benimsenmesinin 
zorlu¤una);

Soru 27: Ö¤retim üyesi, çal›flan›, Ö¤retim Üyesi 0 (%0) 7 (%35) 3 (%15) 8 (%40) 1 (%5) 1 (%5) 
yaz›l›m›, anlay›fl› vs. ile karma Ö¤renci 30 (%37) 24 (%29) 13 (%16) 11 (%13) 1 (%1) 3 (%4)
ö¤retimin tam olarak Genel 30 (%29) 31 (%30) 16 (%16) 19 (%19) 2 (%2) 4 (%4)
benimsenemedi¤ine;

Soru 28: Karma ö¤retimi içine Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 4 (%20) 3 (%15) 9 (%45) 1 (%5) 2 (%10)
sindiremeyen, haz›r olmayan Ö¤renci 31 (%38) 28 (%34) 11 (%13) 8 (%10) 1 (%1) 3 (%4)
ö¤retim üye ve yard›mc›lar›n›n Genel 32 (%31) 32 (%31) 14 (%14) 17 (%17) 2 (%2) 5 (%5)
sistemin içinde oldu¤una, bu tür
ö¤retim üyelerinin ders vermesi 
ve negatif yöndeki görüfllerini
ö¤rencilere karfl› dile getirdi¤ine;

Soru 29: Ö¤rencilerin okul Ö¤retim Üyesi 0 (%0) 8 (%40) 5 (%25) 6 (%30) 1 (%5) 0 (%0)
ortam›nda iki gün bulunmalar›n›n Ö¤renci 36 (%44) 20 (%24) 12 (%15) 9 (%11) 5 (%6) 0 (%0)
arkadafll›k iliflkileri için yetersiz Genel 36 (%35) 28 (%27) 17 (%17) 15 (%15) 6 (%6) 0 (%0)
oldu¤una;

Soru 30: Karma ö¤retim Ö¤retim Üyesi 1 (%5) 8 (%40) 4 (%20) 6 (%30) 1 (%5) 0 (%0) 
ö¤rencilerinin haftan›n iki günü Ö¤renci 39 (4%8) 16 (%20) 14 (%17) 11 (%13) 2 (%2) 0 (%0) 
dersleri takip etme zorunlulu¤undan Genel 40 (%39) 24 (%24) 18 (%18) 17 (%17) 3 (%3) 0 (%0)
dolay›, kendilerini üniversiteye ait 
hissetmedi¤ine;

Soru 31: Karma ö¤retim ö¤renci Ö¤retim Üyesi 5 (%25) 10 (%50) 3 (%15) 1 (%5) 0 (%0) 1 (%5) 
baflar› oranlar›n›n düflük oldu¤u Ö¤renci 23 (%28) 19 (%23) 18 (%22) 13 (%16) 8 (%10) 1 (%1) 
kanaatine; Genel 28 (%27) 29 (%28) 21 (%21) 14 (%14) 8 (%8) 2 (%2)

Soru 32: Ö¤rencilerin karma Ö¤retim Üyesi 2 (%10) 8 (%40) 5 (%25) 4 (%20) 1 (%5) 0 (%0)
e¤itime uyum süresinin uzun Ö¤renci 34 (%41) 24 (%29) 11 (%13) 11 (%13) 2 (%2) 0 (0)
oldu¤una; Genel 36 (%35) 32 (%31) 16 (%16) 15 (%15) 3 (%3) 0 (%0)
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