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HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU 

 

Bölümümüz ölçme ve değerlendirme koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış uzaktan eğitim 
memnuniyet anketi Güz dönemi sonu (Aralık 2020) 194 öğrenciye gönüllü olarak uygulandı.  

Anket; uzaktan eğitim memnuniyetini içeren 24 Likert tipi soru, 1 açık uçlu soru (hangi 
derslerin uzaktan eğitimde devam etmesinin istendiği) ve genel memnuniyetin 
değerlendirilmesini içeren doğrusal ölçekli bir sorudan oluşmaktadır.  

Öğrencilerin % 42.8’ inin uzaktan eğitim sistemine bilgisayar aracılığı ile, %47.9’unun ise 
telefon aracılığıyla katıldığı tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin memnuniyetlerine sınıf bazlı ve genel ortalama olarak bakılmıştır. Bu sonuçlara 
istinaden; 

1. Sınıf öğrencilerinin (50) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 6 
2. Sınıf öğrencilerinin (40) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 4.8 
3. Sınıf öğrencilerinin (45) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 5.5 
4. Sınıf öğrencilerinin (59) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 6.2 olarak 

tespit edilmiştir.  

194 öğrencinin genel memnuniyetine bakıldığında (VAS 0-10) ortalamanın 5.7 olduğu 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Öğrencilerin en fazla işaretledikleri ve hiç memnuniyetlerinin olmadığı konular aşağıda yüzde 
ve grafikleriyle verilmiştir. 

Ø Pratik derslerde kullanılan eğitim materyallerinden %20.6 

 

Ø Uzaktan eğitim derslerinden (Pratik) %20.1 
 

 

Ø Verilen ödevlerin yoğunluğundan %16.5’i memnundur. 
 

 
 
 



Öğrencilerin en fazla işaretledikleri ve memnuniyet düzeylerinin az olduğu konular aşağıda 
yüzde ve grafikleriyle verilmiştir. 

Ø Genel olarak internet bağlantısının sürekliliğinden (kesinti) %22.2 

 

Ø Derslerin işlendiği saatlerden %20.1’i memnundur. 

 

Öğrencilerin en fazla işaretledikleri ve orta düzeyde memnun oldukları konular aşağıda yüzde 
ve grafikleriyle verilmiştir. 

Ø Haftalık ders programı yoğunluğundan %45.4 

 



Ø Teorik ders saatleri süresinden %44.3 

 

Ø Verilen ödevlerin yükünden %40.7 

 

Ø Teorik derslerde kullanılan görsel sunumlardan %40.2 

 

 

 

 



Ø Sınavların bilgi düzeyinizi ölçmüş olmasından %39.7’si memnundur. 

 

 

Öğrencilerin en fazla işaretledikleri en çok memnun oldukları konular aşağıda yüzde ve 
grafikleriyle verilmiştir. 

Ø Öğrencinin ders sırasında soru sorabilmesinden %35.1 

 

Ø Öğretim elemanlarının genel olarak ders anlatımından %34 

 

 



Ø Öğretim elemanı-öğrenci iletişiminden %28.4’ü memnundur. 

 

 

 

2019-2020 bahar dönemi uzaktan eğitim süreci sonunda öğrencilere uygulanan anketin 
sonuçları ile 2020-2021 güz dönemi sonuçları Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. 
Test sonucu elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur.  

Ø Öğrencilerin 2019-2020 bahar dönemi genel memnuniyet ortalamaları 5.4 iken 2020-
2021 güz dönemi genel memnuniyet ortalaması 5.7’ye yükselmiştir.  
 

Ø Öğretim elemanlarının genel olarak ders anlatımı (p=0,013) ve öğretim elemanı öğrenci 
arası iletişim (p=0,012) memnuniyeti bahar dönemine göre azalmıştır.   
 
 

Ø Genel olarak internet bağlantısının sürekliliği (p=0,009), uzaktan eğitim amacıyla 
kullanılan program (p=0,000), ders saatlerinde sorunsuz olarak derse 
katılabilmek(p=0,004), uzaktan eğitim sırasındaki genel görüntü kalitesi (p=0,000) ve 
uzaktan eğitim sırasındaki genel ses kalitesine (p=0,000) yönelik konulardaki genel 
memnuniyet oranı 2019-2020 bahar dönemine göre artış göstermiştir. 

 

 

 
 

 


