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TARİHİ: 28.12.2020 

 
Birim / Konu: ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ 

DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

 
SIRA 
NO ÖNERİLER/TALEPLER/GÖRÜŞLER 

  
 

Üniversitemizde Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim 

sistemi ile sürdürülen eğitim-öğretimin değerlendirilmesi amacıyla SİNUZEM sistemi üzerinden 

Aralık-2020 de çevrimiçi uygulanan ankete toplam 349 öğretim elemanı katılmıştır. Anket sorularına 

verilen cevapların değerlendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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SIRA 
NO 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

1 “Uzaktan eğitim sisteminden memnunum” şeklindeki maddeye olumlu cevap veren öğretim 

elemanlarının oranı yaklaşık %42 olup, kararsızların da yarısının olumlu olduğu varsayıldığında bu 

oran %53 düzeyindedir. Buna göre uzaktan eğitim sistemimizde iyileştirmeye gidilmesi gerekmekte 

olup, 2021 yılında söz konusu iyileştirme yapılacaktır.  

2 “Ders içeriğimi sunum şablonuna uyarlarken zorluk yaşıyorum” şeklindeki maddeye olumlu cevap 

veren öğretim elemanlarının oranı %26 olup, kararsızların da yarısının bu yönde olduğu 

varsayıldığında bu oran yaklaşık %43 düzeyindedir. Buna göre, ders içeriklerinin sunum şablonlarına 

kolayca uyarlanabilmesi için gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

3 “Ders çekimlerinde stüdyo olanaklarını yeterli buluyorum” şeklindeki maddeye öğretim 

elemanlarının %39’u olumlu cevap vermiş olup, kararsızların da yarısının olumlu olduğu 

varsayıldığında bu oran yaklaşık %53 olmaktadır. Buna göre, stüdyo olanaklarının daha yeterli hale 

getirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.  

4 “Asenkron ders kaydı gerçekleştirirken zorluk yaşıyorum” şeklindeki maddeye öğretim elemanlarının 

%44’ü olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısı ile bu oran %56 düzeyindedir. Asenkron ders 

kayıtlarının zorluk çekilmeden kolaylıkla yapılabilmesi için bazı tedbirler alınması yönünde 

iyileştirmeler yapılacaktır.  

5 “Asenkron ders videolarının süresinden memnunum” şeklindeki maddeye öğretim elemanlarının 

sadece %11’i olumlu cevap vermiştir. Kararsızların yarısının olumlu yönde olduğu varsayıldığında 

bile bu oran %18 de kalmaktadır. Öğretim elemanlarının ders video süreleri ile ilgili memnuniyet 

oranını artıracak iyileştirmeler yapılacaktır.  

6 “Asenkron derslerde video düzenleme yaparken zorluk yaşıyorum” şeklindeki maddeye olumlu cevap 

veren öğretim elemanlarının oranı %33 olup, kararsızların yarısının da bu görüşte olduğu 

varsayıldığında bu oran %44 olmaktadır. Öğretim elemanlarının video düzenlemelerini kolayca 

yapabilmeleri için gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Birimlerdeki teknik destek ekiplerinin sorun 

yaşayan öğretim elemanlarına daha fazla yardımcı olması sağlanacaktır.  
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7 “MOVAVI yazılımının kullanımını kolay buluyorum” şeklindeki maddeye öğretim elemanlarının 

%51’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği varsayıldığında bu oran 

%66 ya çıkmaktadır. Bu oran yine de memnun edici değildir. Öğretim elemanlarının Movavi 

yazılımını kolayca kullanabilmesi adına gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

8 “Senkron derslerde sanal sınıfı (Perculus) kolaylıkla oluşturabiliyorum” şeklindeki maddeye öğretim 

elemanlarının %55’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısı ile birlikte bu oran %68 

olmaktadır. Bu oranı daha yukarı çıkarmak için gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 

9 ”Senkron derslerde sanal sınıfı (Perculus) kullanırken teknik sorunlarla karşılaşıyorum” şeklindeki 

maddeye olumlu cevap veren öğretim elemanı %58 olup, kararsızların da yarısının bu yönde olduğu 

varsayıldığında bu oran yaklaşık %72 dir. Öğretim elemanlarının büyük bir kısmının Perculus 

sisteminde sorun yaşadığı anlaşılmaktadır. Süreç içerisinde bazı alternatif çözümler (dersin Zoom 

üzerinden işlenmesi) bulunmakla birlikte bu sorunun giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve 

iyileştirmeler yapılacaktır.  

10 

 

“Senkron derslerde ders süresinden memnunum” şeklindeki maddeye olumlu cevap veren öğretim 

elemanı %23 olup, kararsızların da yarısının olumlu cevap verdiği varsayıldığında bu oran %40’ta 

kalmaktadır. Öğretim elemanlarının büyük kısmının ders süresinden memnun olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ders süreleri ile ilgili gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

11 “Uzaktan eğitim sistemi üzerinden forumu kolaylıkla oluşturabiliyorum” şeklindeki soruya öğretim 

elemanlarının %80’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısı ile birlikte bu oran %86’ya 

ulaşmaktadır. Forum oluşturmada zorluk yaşayan öğretim elemanlarımıza birimlerdeki teknik destek 

ekibi tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanacaktır.  

12 “Forum üzerinden öğrenciler ile rahatlıkla iletişim kurabiliyorum” şeklindeki maddeye öğretim 

elemanlarının %59’u olumlu cevap vermiştir. Kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %70’e çıkmaktadır. Buna göre öğretim elemanlarının öğrenciler ile forum 

üzerinden rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayacak tedbirler alınacaktır.  
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13 “Ofisimden rahatlıkla ders işleyebiliyorum” şeklindeki maddeye olumlu cevap veren öğretim elemanı 

%44 olup, kararsız olanların da yarısı ile birlikte bu oran %55 düzeyindedir. Buna göre ofislerde ders 

işlemeyi engelleyen durumlarla ilgili iyileştirmeler yapılacaktır.  

 

14 Ofiste canlı ders yaparken internet kaynaklı sorun yaşıyorum” şeklindeki maddeye öğretim 

elemanlarının %39’u olumlu cevap vermiş olup, kararsızların da yarısının bu yönde cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %52’ye çıkmaktadır. Buna göre öğretim elemanlarının hemen hemen yarısı 

internet problemi nedeniyle canlı ders sırasında sorun yaşamaktadır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla 

internet alt yapısı ile ilgili iyileştirmeler yapılacaktır.  

15 “Ofislerde canlı ders yaparken gürültüden kaynaklı sorun yaşıyorum” şeklindeki maddeye olumlu 

cevap veren öğretim elemanı %35 olup, kararsızların yarısının da bu yönde cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %47 düzeyine çıkmaktadır. Ders çekimlerinin daha sessiz bir ortam olması 

nedeniyle öncelikle uzaktan çekim ofisinde yapılmasına imkân tanıyacak şekilde programların 

oluşturulması sağlanacaktır.  

16 “Ofislerde canlı ders yaparken donanımdan kaynaklı sorunlar yaşıyorum” şeklindeki maddeye 

öğretim elemanlarının %36’sı olumlu cevap vermiş olup, kararsızların da yarısının bu yönde cevap 

verdiği varsayıldığında bu oran %48 düzeyindedir. Öğretim elemanlarının hemen hemen yarısının 

canlı dersleri sağlıklı bir şekilde işleyemediği anlaşılmaktadır. Bu problemin giderilmesi için 

donanımsal iyileştirmeler yapılacaktır. 

17 
“Pandemi sürecinde okula gelmekten kaygı duyuyorum” şeklindeki maddeye öğretim elemanlarının 

%76’sı olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısı ile bu oran %82’ye çıkmaktadır. Pandemi 

nedeniyle uzaktan ve/veya esnek mesai uygulaması da yapılan Üniversitemizde alınan Senato kararı 

ile öğretim elemanlarının uzaktan çekim stüdyosu ve kişisel ofisleri dışında da ders videosu 

çekebileceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır.  
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Uzaktan eğitim sistemine yönelik yapılan anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; yukarıda sözü 

edilen iyileştirmelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu iyileştirmelerin en kısa sürede 

gerçekleştirilmesi ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemi ile ilgili memnuniyet düzeylerinin 

artırılması hususunda gerekli planlamalar yapılmıştır.  

 

Öğretim elemanlarımıza duyurulur.  

 


