
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRME ANKETİ  

 

1. Cinsiyetiniz 

☐  Kadın  ☐ Erkek 

 

2. Öğrenim görmekte olduğunuz program  

☐ Lisans  ☐ Önlisans 

 

3. Öğrenim görmekte olduğunuz fakülte/ yüksekokul 

 

4. Bölümünüz: 

 

5. Sınıfınız: 

 

6. Uzaktan eğitim derslerini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz? 

☐ Bilgisayar  ☐ Akıllı telefon  ☐ Tablet  ☐ Cihazım yok 

 

7. Uzaktan eğitim derslerinizi ne sıklıkla takip ettiniz? 

☐ Hiçbir zaman  ☐ Nadiren  ☐ Ara sıra   ☐ Sıklıkla   ☐ Her zaman 

 

8. Uzaktan eğitimde hangi yöntemle ders aldınız?  

 

☐Senkron (Canlı ders) ☐Asenkron (Ders kayıt videosu) ☐Senkron ve asenkron 

 

9. Uzaktan eğitim ile aldığım dersin öğretim elemanıyla iletişim kurabiliyorum.  

☐ Hiçbir zaman  ☐ Nadiren  ☐ Ara sıra   ☐ Sıklıkla   ☐ Her zaman 

 

10. Bölümümün uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı bilgilendirme ve duyuruları yeterli buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

11. Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı bilgilendirme ve duyuruları yeterli buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

12. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan bilgilendirme ve 

duyuruları yeterli buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

 

 

 



13. Uzaktan eğitim ile ilgili yardım içeriklerini faydalı buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

14. Sisteme erişimde problem yaşadığımda teknik destek alabiliyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

15. Derslerde kullanılan yöntem, teknik ve materyallerden öğrenebiliyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

16. Senkron dersler için kullanılan Perculus programının kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

17. Senkron derslerin ders süresinden memnun musunuz?  

☐ Evet   ☐ Hayır  

 

18. Senkron derslerin ders süresinden memnun olmama nedeniniz 

☐ Ders süresini uzun buluyorum   ☐ Ders süresini kısa buluyorum 

 

19. Asenkron derslerin ders süresinden memnun musunuz?  

☐ Evet   ☐ Hayır  

 

20. Asenkron derslerin ders süresinden memnun olmama nedeniniz 

☐ Ders süresini uzun buluyorum   ☐ Ders süresini kısa buluyorum 

 

21. Katılamadığım senkron derslerin kayıtlarına sonradan ulaşabileceğimi ve kullanabileceğimi 

biliyorum. 

☐ Evet   ☐ Hayır 

 

22. Uzaktan eğitim sisteminde, varsa, sorun yaşadığınız modül/modüller aşağıdakilerden hangisidir? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

☐Asenkron ders video kayıtları   ☐Senkron ders video kayıtları 

☐Perculus (senkron ders modülü)   ☐Çevrimiçi sınavlar 

☐Ödev yükleme     ☐Forum 

☐Hiçbiri 

 



23. Uzaktan eğitim ile verilen ders sayısının arttırılmasını ister misiniz?  

☐ Evet   ☐ Hayır 

 

24. Uzaktan eğitim ile verilen ders sayısının arttırılması isteğinizin nedenini belirtiniz (200  

karakter ile sınırlıdır) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

25. Uzaktan eğitim sisteminden memnunum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Tamamen katılıyorum 

 

Uzaktan eğitim sisteminin iyileştirilmesi adına görüş ve önerileriniz (200 karakter ile sınırlıdır) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 


