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UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 
 

Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerinde eksikliklerin giderilebilmesi ve 
hizmet kalitesinin geliştirebilmesi için siz değerli paydaşlarımızın görüşleri büyük önem taşımaktadır. Memnuniyet anketinin 
doldurulması sırasında kimlik ve iletişim bilgilerinize ihtiyaç duyulmamaktadır. Anketlerden elde edilen veri, toplu olarak 
değerlendirilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

 
29) Sizce Uzaktan Öğretim Sisteminin olumlu yönleri nelerdir? 
Yanıtınızı bu alana yazabilirsiniz. 
 
 
30) Sizce Uzaktan Öğretim Sisteminin olumsuz yönleri nelerdir? 
Yanıtınızı bu alana yazabilirsiniz. 

Öğrenim Düzeyiniz ⃝ Doktora ⃝ Yüksek Lisans  ⃝ Lisans  ⃝ Önlisans 

Öğrenim Gördüğünüz Program:  

Sınıfınız  ⃝ 1  ⃝ 2   ⃝ 3    ⃝ 4    ⃝ 5 

2019-2020 yaz döneminde uzaktan öğretim yöntemi ile ders aldınız mı?  ⃝ Evet  ⃝ Hayır 

2019-2020 yaz okulunda uzaktan öğretim derslerinizi hangi cihazlardan takip ettiniz?   ⃝ Bilgisayar ⃝ Telefon   ⃝ Tablet 
2019-2020 yaz okulunda deneyimlediğiniz uzaktan öğretim süreci öncesinde bir Öğrenme 
Yönetim Sistemi kullandınız mı? (Moodle, Blackboard, Beyazpano, Google Classroom, Edmodo 
vb.)  

 ⃝ Evet  ⃝ Hayır 

2019-2020 yaz okulunda üniversitemizde deneyimlediğiniz uzaktan öğretim süreci öncesinde bir 
sanal sınıfta canlı derse katıldınız mı?   ⃝ Evet  ⃝ Hayır 

0- Bilgim Yok 1- Kesinlikle Katılmıyorum 2- Katılmıyorum. 
3- Kararsızım 4- Katılıyorum  5- Kesinlikle Katılıyorum. 0 1 2 3 4 5 
1 Teknik problemler yaşadığımda ilgili birime sorunsuz bir şekilde erişebiliyorum.       
2 Uzaktan eğitimle ilgili sorularımı, fikir ve problemlerimi danışmanıma rahatlıkla iletebiliyorum.       
3 Uzaktan eğitim derslerimle ilgili bilgilendirici e-posta ve SMS alıyorum.       
4 Duyuru ve bilgilendirme sisteminin yetersiz olduğunu düşünüyorum.       
5 Danışmanım ders ve kayıt süreçleri hakkında beni bilgilendiriyor.       
6 Uzaktan Öğretim Sisteminde bulunan bilgilendirici videolar teknik açıdan ihtiyacımı karşılıyor.       
7 Uzaktan Öğretim Sistemi ile ders içeriklerine hızlıca ulaşabiliyorum       
8 Uzaktan Öğretim Sisteminin dersleri sürekli tekrar etme imkânı verdiğini olduğunu düşünüyorum.       
9 Uzaktan öğretim sayesinde gerekli bilgilere daha hızlı erişebiliyorum.       
10 Uzaktan öğretim sayesinde daha hızlı öğrenebiliyorum.       
11 Uzaktan öğretim sayesinde zamandan tasarruf edip diğer ilgi alanlarımla da uğraşabiliyorum.       
12 Uzaktan öğretimin örgün öğretimde yer alan tüm derslerde kullanılabileceğini düşünüyorum.       
13 Katılamadığım canlı derslerin kayıtlarına sonradan ulaşıp bunları kullanabileceğimi biliyorum.       

14 Sanal sınıf uygulamasında zaman zaman teknik problemler ile karşılaşıyorum.       

15 Senkron derslerin (Zoom, Hangouts vs.) yüz yüze öğretim ile eşdeğer olduğunu düşünüyorum.       

16 Uzaktan Öğretim Sistemine yüklenmiş ders içeriklerini düzenli olarak takip ediyorum.       

17 Uzaktan Öğretim Sisteminin öğrenmemi kolaylaştırdığını düşünüyorum.       

18 Uzaktan Öğretim Sisteminin örgün öğretimi desteklediğini düşünüyorum.       

19 Uzaktan Öğretim Sisteminin örgün öğretimde karşılaşmadığım materyaller sunduğunu düşünüyorum.       

20 Uzaktan Öğretim Sisteminde bulunan akademik takvimi düzenli olarak takip ediyorum.       

21 Uzaktan Öğretim Sisteminde derslere ait duyuruları düzenli olarak takip ediyorum.       

22 Uzaktan Öğretim Sisteminde derslere ait duyuruları düzenli olarak takip ediyorum.       

23 Uzaktan Öğretim Sisteminde istediğim bilgiyi rahatlıkla bulabiliyorum.       

24 Üniversitemdeki uzaktan öğretim imkânları ile derslerimi kendi hızıma uygun bir şekilde öğrenebiliyorum.       

25 Yüz yüze öğretime geri dönüldüğünde bazı derslerin uzaktan öğretim ile yapılmasının faydalı olacağını 
düşünüyorum.       

26 Verilen ödevleri Uzaktan Öğretim Sistemine yüklerken zorluk yaşamıyorum.       

27 Uzaktan Öğretim Sisteminde yapılan duyuruların zamanında ve yeterli yapıldığını düşünüyorum.       

28 Sahip olduğum teknolojik alt yapı ile uzaktan öğretime katılmakta sorun yaşamıyorum.       


