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TARİHİ: 28.12.2020 

 
Birim / Konu: UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENDİĞİ ANKET SONUÇLARI VE YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

 
SIRA 
NO ÖNERİLER/TALEPLER/GÖRÜŞLER 

  
Üniversitemizde uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla SİNUZEM sistemi üzerinden 3 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi yapılan anketin 

değerlendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Ankete katılım sağlayan 9267 öğrencimizin %46’sı erkek, %54’ü kadındır. Ankete tüm birimlerden 

katılım sağlanmış olup, yüksek katılım gösteren ilk üç birim Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi 

ve İlahiyat Fakültesi öğrencileridir. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %61’i evde internet 

bağlantısı olduğunu belirtirken, %21’inin internet bağlantısının yetersiz olduğunu, %18’i ise evde 

internet bağlantısına sahip olmadığını belirtmektedir. Yapılan anket ile, öğrencilerin yarısından 

fazlasının (%62,8) yakınlarının Covid-19 virüsüne yakalandığı ve büyük bir çoğunluğunun (%86) 

Covid-19 salgın sürecinde öğrenme motivasyonlarının düştüğü belirlenmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde; 
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SIRA 
NO 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

1 “Uzaktan eğitim sisteminden memnunum” şeklindeki önermeye öğrencilerin %30’u olumlu yanıt 

vermiştir. Buna göre uzaktan eğitim sistemimizde iyileştirmeye gidilmesi gerekmekte olup 2021 

yılında söz konusu iyileştirme yapılacaktır.  

2 “Uzaktan eğitim derslerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerin 

yaklaşık %50’si olumlu cevap vermiş olup, kararsızların da yarısı olumlu görüş tarafına katıldığında 

bu oran %60 olmaktadır. Bu oran yine de sevindirici değildir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim 

sürecinde derslere kolaylıkla erişimini sağlayacak iyileştirmeler en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. 

3 “Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanı ile rahatlıkla iletişim kurup geri bildirim alabiliyorum” 

şeklindeki maddeye öğrencilerimizin %54’ü olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının da bu 

görüşte olduğu varsayıldığında bu oran %66 olmaktadır. Gelecek dönemde öğrencilerimizin uzaktan 

eğitim sürecinde rahatlıkla öğretim elemanı ile iletişim kurmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. Bu 

bağlamda forumların hocalar tarafından daha aktif kullanılması sağlanacaktır. 

4 “Uzaktan eğitim yoluyla aldığım asenkron dersler ihtiyacımı karşılıyor” şeklindeki maddeye 

öğrencilerin olumlu cevabı %36 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %49 olmaktadır. Buna göre asenkron ders çekimlerinin öğrencinin ilgili dersi 

anlamada ve dersten hedeflenen çıktılara katkısının %50 dolayında çok düşük olduğu görülmektedir. 

Gelecek dönemde asenkron ders çekimlerinde öğretim elemanlarının daha dikkatli olmaları, 

çekimlerde işlenen konuların dersin hedefleri ile doğru orantılı olmasına hassasiyet göstermeleri 

sağlanacaktır. 

5 “Uzaktan eğitim yoluyla aldığım senkron dersler ihtiyaçlarımı karşılıyor” şeklindeki maddeye 

öğrencilerin %38’i olumlu cevap vermekte, kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %53’ü bulmaktadır. Buna göre senkron ders işleme şeklinin de öğrencilerin 

ihtiyaçlarını ancak %50 düzeyinde karşıladığı görülmektedir. Buna göre gelecek dönemde öğretim 

elemanlarının senkron işledikleri derslerde öğrencinin dersten edinmesi beklenen sonuçlarla doğru 

orantılı olarak işlenmesi yönünde iyileştirmeler yapılacaktır. 
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6 “Uzaktan eğitim derslerinin de yüz yüze eğitim kadar etkili olduğunu düşünüyorum” şeklindeki 

maddeye öğrencilerin %20’si olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %33’te kalmaktadır. Gelecek dönemde gerekli iyileştirmeler yapılarak 

uzaktan eğitim yoluyla işlenen derslerin en azından %60-70 oranında yüz yüze eğitim kadar etkili 

olması yönünde iyileştirmeler yapılacaktır.  

7 “Asenkron ders videolarının süresinden memnunum” şeklindeki maddeye öğrencilerin %40’ı olumlu 

cevap vermiş olup, kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği varsayıldığında bu oran %53 

olmaktadır. Bu madde ile ilgili olarak videoların uzunluğundan mı, kısalığından mı şikayetçi 

olunduğu tekrar tespit edilerek memnuniyeti engelleyen noktalarda iyileştirmelere gidilecektir. 

8 “Salgın sürecinden sonra okullar açıldığında uzaktan eğitimin, eğitimin bir parçası olarak devam 

etmesini isterim” şeklindeki maddeye öğrencilerin %29’u olumlu cevap vermiş olup, kararsızların 

yarısı ile birlikte bu oran %40 düzeyindedir. Bu oranın %70’lere çıkartılması için gerekli iyileştirme 

tedbirleri alınacaktır. 

9 “Öğretim elemanlarının hazırladığı asenkron ders içeriklerini yeterli buluyorum” şeklindeki maddeye 

öğrencilerimizin %50’si olumlu cevap vermiş olup kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği 

varsayıldığında bu oran %65 civarındadır. Bu oranın %80-85 civarına çıkması için öğretim elemanları 

nezdinde gerekli tavsiye ve teşvikler yapılacaktır. 

10 

 

“Öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği senkron ders içeriklerini yeterli buluyorum” şeklindeki 

maddeye öğrencilerin olumlu cevabı %51 olup, kararsızların yarısının cevabı olumlu olduğu 

varsayıldığında bu oran %66 olmaktadır. Senkron ders içeriklerinden öğrenci memnuniyetinin %70-

80 civarına çıkartılması için öğretim elemanlarının nezdinde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 

11 “Öğretim elemanlarının hazırladığı (video kayıt) videoların görüntü ve ses kalitesini yeterli 

buluyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerin %45’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının 

da olumlu olduğu değerlendirildiğinde bu oran %58’e ulaşmaktadır. Kurumdan kaynaklı olabilecek 

görüntü ve ses kalitesi ile ilgili olumsuzlukların tespiti ve giderilmesi yönündeki çalışmalarla video 

kayıtlarının kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 
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12 “Dersleri aldığım uzaktan eğitim sisteminin kullanımını kolay buluyorum” şeklindeki maddeye 

öğrencilerin %61’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının da bu yönde görüş bildirdiği 

varsayıldığında bu oran yaklaşık %72’ye çıkmaktadır. Sistem kullanımını kolay bulmadığını dile 

getiren %18 oranındaki öğrencinin sistemi daha kolay kullanabilmesi için gerekli bilgilendirmeler 

yapılacaktır.  

13 “Canlı derslere rahatlıkla giriş yapabiliyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerimizin %48’i olumlu 

cevap vermiş olup, kararsız olan öğrencilerin yarısının da olumlu olduğu varsayıldığında bu oran %60 

olmaktadır. Öğrencilerin tamamının canlı derslere rahatlıkla giriş yapabilmesi için gerekli 

iyileştirmeler yapılacaktır.  

14 “Video kayıt ve canlı ders videolarını sorunsuz izleyebiliyorum” şeklindeki maddeye olumlu cevap 

veren öğrenci oranı %42 olup, kararsızların da yarısının olumlu olduğu varsayıldığında bu oran 

yaklaşık %53 düzeyine çıkmaktadır ki, bu oran da öğrencinin ders çıktılarına ulaşabilmesi açısından 

yeterli değildir. Öğrencilerin video kayıt ve canlı dersleri sorunsuz bir şekilde izleyebilmesi için 

gereken iyileştirmeler yapılacaktır.  

15 “Forum üzerinde paylaşımda bulunurken sorun yaşamıyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerin 

yarısından fazlası (%58) olumlu cevap vermiş, az bir kısmı (%19) buna katılmadığını ifade etmiştir. 

Kararsız öğrencilerin yarısının da olumlu olduğu varsayıldığında bu oran %69 olmaktadır. Olumsuz 

cevap veren öğrencilerin de forum üzerinden sorun yaşamadan paylaşımda bulunabilmeleri için 

gerekli tedbirler alınacaktır.   

16 “Dersleri aldığım uzaktan eğitim sistemini işe yarar buluyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerimizin 

%43’lük bir kısmı olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının da bu görüşte olduğu 

varsayıldığında bu oran %58’i bulmaktadır. Geriye kalan (%42 lik kısım) öğrencilerin neden bu 

görüşte olduğunun sebepleri göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

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

maddeye öğrencilerin %48’i olumlu olup, kararsızların da yarısının buna dahil olduğu varsayıldığında 

büyük bir çoğunluğun (%61) bu sorunla karşılaştığı anlaşılmaktadır. Teknik sorunların tespiti ve 

çözümü ile ayrıca Perculus sistemine alternatif ders ortamları (Zoom vb) ile mevcut sorunların 

giderilmesi sağlanacaktır.  
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18 “Senkron derslerde ders süresinden memnunum” şeklindeki maddeye öğrencilerimizin yarıya yakını 

(%44) olumlu cevap vermiştir. Kararsızların yarısının da olumlu olduğu varsayıldığında yarısından 

fazlasının (%60) senkron ders süresinden memnun olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ders 

süresinden memnun olmayan öğrencilerin bu memnuniyetsizliğinin ders süresinin kısalığından mı 

yoksa uzunluğundan mı kaynaklandığının tespiti ile, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

19 “Forum üzerinden öğretim elemanlarım ile rahatlıkla iletişim kurabiliyorum” şeklindeki maddeye 

öğrencilerin %56’sı olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısının da olumlu olduğu 

düşünüldüğünde bu oran %69’a ulaşmaktadır. Rahatlıkla iletişim kuramayan öğrenci oranı %30 luk 

bir kısım olup, neden iletişim kuramadıklarının tespiti ve sorunun giderilmesi yönünde çalışma 

yapılacaktır. Sistemsel problemlerin giderilmesinin yanı sıra, öğretim elemanlarının forumları daha 

sık kontrol ederek iletişim kopukluğuna fırsat verilmemesi sağlanacaktır. 

20 “Yaşadığım teknik sorunlarda birim sistem yöneticilerine rahatlıkla ulaşabiliyorum” şeklindeki 

maddeye olumlu cevap veren öğrencilerin oranı %35 olup, kararsızların da yarısının bu yönde olduğu 

varsayıldığında (%55) bu oran yeterince memnun edici görünmemektedir. Öğrencilerin karşılaştığı 

teknik sorunların zamanında çözülebilmesi adına, birim sistem yöneticilerinin iletişim kanallarını açık 

tutması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır.  

21 “Uzaktan eğitim süreciyle ilgili yardım dökümanlarını faydalı buluyorum” şeklindeki maddeye 

öğrencilerin yarısından fazlası (%53) olumlu cevap vermiş olup, bu oran kararsızların yarısının da 

olumlu olduğu varsayıldığında %67’ye yükselmektedir. Bu oranı artırabilmek için uzaktan eğitim 

süreciyle ilgili faydalı olacak ilave dökümanların sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.  

22 “Üniversitenin uzaktan eğitim sürecinde yaptığı bilgilendirme ve duyuruları yeterli buluyorum” 

şeklindeki maddeye öğrencilerin %48’i olumlu cevap vermiş olup, kararsızların yarısı ile birlikte bu 

oran %60 düzeyindedir. Üniversitemiz resmi web sayfası, sosyal medya hesapları, sms gibi iletişim 

kanalları üzerinden yapılan bilgilendirme duyurularının yeterli bulunabilmesine yönelik iyileştirmeler 

yapılacaktır.  

23 “Bölümümün uzaktan eğitim sürecinde yaptığı bilgilendirme ve duyuruları yeterli buluyorum” 

şeklindeki maddeye öğrencilerin olumlu cevabı %48 olup, kararsızların yarısı ile birlikte bu oran %62 

düzeyindedir. Bu oranın daha da yukarılara çıkarılması için bölüm tarafından yapılan bilgilendirme ve 

duyuruların yeterli ve zamanında yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.  
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24 “Uzaktan eğitim sürecinde ders dışı aktiviteleri (rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, çalıştay, kariyer 

planlama, kulüp faaliyetleri vb.) yeterli buluyorum” şeklindeki maddeye öğrencilerin olumlu cevabı 

%25 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların yarısının olumlu cevap verdiği varsayıldığında bu oran %40 

olmaktadır. Buna göre uzaktan eğitim sürecinde ders dışı aktivitelerin artırılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Uzaktan eğitimin sürdüğü tüm birimlerimizde sözü edilen aktivitelere yönelik 

online/çevrimiçi programlar yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.  

 

Uzaktan eğitim sistemine yönelik tüm sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; kurumsal ya da öğrenci 

kaynaklı yaşanan teknik sorunlar nedeniyle, senkron ve asenkron derslerin istenilen kalitede olmadığı, 

karşılıklı iletişim olmaması nedeniyle derslerin etkili ve verimli bir biçimde işlenemediği, öğretim elemanı 

ile yeterli iletişim kurulamadığı ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önemlisi Covid-19 pandemisi nedeniyle 

öğrenme motivasyonunun düşmesi, öğrencilerin derslere erişim araçlarının da kısıtlı olması uzaktan eğitim 

süreci çıktılarını olumsuz etkilemiş ve bazı iyileştirmeler yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Yukarıda 

sözü geçen iyileştirmelerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim süreci ile ilgili 

memnuniyet düzeylerinin artması hususunda gerekli planlamalar yapılmıştır. 

 

Öğrencilerimize duyurulur.  

 


