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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE DAİR ŞUBEMİZİN GÖRÜŞÜDÜR. 

Korona salgını ile beraber toplumsal yaşamın dönüşümüne şahit olmaktayız. Bu dönüşümün 
halka ait olanı ne kadar koruduğu tartışılır bir durum. Bilim dışı savunuların yaygınlaşması, 
çalışanların hak kayıpları, salgın önlemlerinin tartışılır olması esasında somuta dair verilerin 
sunulmasını tartışmanın buradan yürümesini gerektiriyor. Eğitim kurumlarında uzaktan 
eğitime geçişin kendisi de sürecin toplumun katmanları tarafından nasıl yaşandığı, Odamızın 
öğrenci üyelerinden gelen şikâyetlerle incelenmesi gereken bir alan olarak kendini gösterdi 
ve dar kapsamlı bir anketle öğrencilerimizle ilk teması kurduk.  

Üniversiteler salgın öncesinde de uzaktan eğitimi faal olarak kullanmaktaydı. Derslerin 
bazıları öğrenciye bu şekilde sunuluyor ve bu derslerin hangileri olacağı ile uzaktan eğitimin 
ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, okulu kazanan öğrencilerin buna teknik olarak hazır olup 
olmadığı tartışılmıyordu. Nicedir uygulanan öğrenci temsilciliği gibi resmi kurumların 
işlememesi bir yana üniversitelerde demokratik talepleri için mücadele eden öğrencilere 
uygulanan baskılar, eğitim sürecinde öğrencinin karar mekanizmasına ciddi anlamda 
katılamamasına ve ilk mağdurun da kendisi olmasına yol açıyor. Dönem sonuna dair YÖK 
planları da ayrıca bir tartışma konusudur. 

Uzaktan eğitim süreci öğrenciye ekonomik koşulların dayatması ile evlerine gitmeyi zorunlu 
kıldı. Bu da coğrafi olarak eşitsiz olan internet erişim hizmetinin farklı mağduriyetler 
oluşturmasına sebep oldu. Üniversiteyi kazanan öğrencinin akademinin nimetlerinden 
faydalanabilmesi için bilgisayarı olması ve ücretli bir internet hizmeti alması dışında seçeneği 
kalmadı. Özellikle mühendislik eğitimi alan öğrenci çoğunluklu bir durumda bile bilgisayar 
sahipliği olmaması söz konusudur. Bunun bilinç ve farkındalık eksikliği gibi bahanelerle 
açıklanması akla aykırıdır. Eğitim kamusal bir hak iken devlet okulu bile olsa öğrenci, 
barınma, yemek, kitap vb ihtiyaçları için ödeme yapmak zorundadır.  

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak halihazırda sorunlu işleyen Uzaktan Eğitim 
uygulamalarının, zorunlu hale gelmesiyle yaşanan aksaklıkları anlamak ve söz üretmek istedik 
ve ……. Konulu dar kapsamlı bir anket düzenledik. Buradaki gayemiz zoraki olarak uzaktan 
eğitimi kullanmak zorunda kalan öğrencilerin buna erişim durumlarını görebilmektir. Ankete 
katılım sayısı İstanbul merkezli olmak üzere 260 civarında gerçekleşmiştir. Öğrencilere eğitim 
gördükleri okullar, internete erişim kaynakları ve erişip erişemedikleri sorulmuştur. Anketin 
sayısal verilerini uzun uzadıya aktarmak yerine on öğrenciden birinin internete erişmekte ve 
bunu kullanmakta çok bariz sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz. Burada sebepler, öğrencinin 
yaşadığı yerde internet altyapısının olmaması, olsa dahi bunu kullanacak bir akıllı cihazı 
alamayacak ekonomik durumda olması gibi vahim sebeplerdir. Bunun yanı sıra mevcut erişim 



hızının uzaktan eğitim sürecini karşılayamaması şikâyetleri de gelmiştir.  Bu altyapının dağınık 
ve eşitsiz olması burada da kendini hissettirmektedir. 

Kapitalist yapılaşma ve eğitim sürecini piyasaya teslim etmenin neticeleri bu küçük kapsamlı 
ankette de kendini göstermiştir. Eğitimin hak olarak tanımlanması yetmemektedir. 
Üniversiteler bu sürece hazırlıksız yakalanmıştır. Hali hazırda laboratuvar vb. imkânları eşitsiz 
ve çoğu yerde yetersiz olan okullarımız, öğrenciye hepten başının çaresine bak demektedir. 
EMO İstanbul Şubesi yönetim kurulu olarak bu anketi daha geniş kapsamlı olarak yeniden 
öğrencilere sunacağımızı bildiririz. Eğitim her öğrenciye eşit, parasız ve nitelikli olarak 
sunulmalıdır. Sürekli tekrarladığımız bu talebi yineliyoruz. Uzaktan eğitim dönemin ihtiyacı ve 
belki de yeni dönemin gereği olarak kendini zorunlu kılacaktır. Burada yine eşitlik talebimizi 
her öğrenciye ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar, tüm eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim 
gibi taleplerimizle birleştiriyoruz.  

 

Eşit, nitelikli ve ücretsiz eğitim haktır! 

Üniversite öğrencileri yalnız değildir! 

İletişim haktır, satılamaz!  

 

TMMOB 

EMO İSTANBUL ŞUBESİ 

42. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

 

 

 


