
 
 

 
  

Bölümümüz ölçme ve değerlendirme koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış uzaktan eğitim 

memnuniyet anketi bahar dönemi sonu (Haziran 2021) 193 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 (VAS 0-10). 

Öğrencilerin % 60.1’ inin uzaktan eğitim sistemine bilgisayar aracılığı ile, %46.6’sının ise  

telefon aracılığıyla katıldığı %6.7’sinin ise her ikisini kullandığı tespit edilmiştir. 

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

istinaden; 

1. Sınıf öğrencilerinin (44) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 6.56 

2. Sınıf öğrencilerinin (36) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 4.63 

3. Sınıf öğrencilerinin (32) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 6.15 

4. Sınıf öğrencilerinin (59) uzaktan eğitim memnuniyetleri (VAS) 10 üzerinden 7.07 

olarak tespit edilmiştir. 

193 öğrencinin genel memnuniyetine bakıldığında (VAS 0-10) ortalamanın 6.35 olduğu 

görülmektedir. 
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Öğrencilerimizin uzaktan eğitim memnuniyetlerine ilişkin sorulara verdikleri cevaplara 

bakıldığında; 

 Haftalık ders programı yoğunluğundan memnuniyetleri; 

%28 (54) tam, %22,8 (44) çok, %38,9 (75) orta, %4,7 (9) az ve %5,7 (11) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Derslerin işlendiği saatlerden memnuniyetleri; 

%23,8 (46) tam, %20,7 (40) çok, %36,3 (70) orta, %15 (29) az ve %4,1 (8) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Teorik ders saatleri süresinden memnuniyetleri; 

 

%28,5 (55) tam, %32,6 (63) çok, %28 (54) orta, %7,3 (14) az ve %3,6 (7) az olarak 

belirlenmiştir. 

 



 

 Pratik ders saatleri süresinden memnuniyetleri; 

 

 

%26,4 (51) tam, %21,8 (42) çok, %28,5 (55) orta, %16,6 (32) az ve %6,7 (13) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Pratik derslerde kullanılan eğitim materyallerinden memnuniyetleri; 

 
%30.1 (58) tam, %25,4 (49) çok, %29 (56) orta, %9,8 (19) az ve %5,7 (11) az olarak 

belirlenmiştir. 

 



 

 Teorik derslerde kullanılan görsel sunumlardan memnuniyetleri; 

 

%37.3 (72) tam, %34,2 (66) çok, %20,7 (40) orta, %4,7 (9) az ve %3,1 (6) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Öğretim elemanlarının genel olarak ders anlatımından memnuniyetleri; 

 

%36.3 (70) tam, %37,8 (73) çok, %19,7 (38) orta, %3,6 (7) az ve %2,6 (5) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 



 Ders konularının genel olarak anlaşılır olmasından memnuniyetleri; 

%35,2 (68) tam, %35,8 (69) çok, %22,3 (43) orta, %4,7 (9) az ve %2,1 (4) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 Öğretim elemanı-öğrenci iletişiminden memnuniyetleri; 

%38,3 (74) tam, %32,6 (63) çok, %20,7 (40) orta, %4,7 (9) az ve %3,6 (7) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Öğrencinin derse aktif katılımından memnuniyetleri; 

 

%33,7 (65) tam, %29,5 (57) çok, %28,5 (55) orta, %6,2 (12) az ve %2,1 (4) az olarak 

belirlenmiştir. 

 



 Öğrencinin ders sırasında soru sorabilmesinden memnuniyetleri; 

%43,5 (84) tam, %36,3 (70) çok, %16,1 (31) orta, %2,1 (4) az ve %2,1 (4) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 Uzaktan eğitim derslerinden (Teorik) memnuniyetleri; 

%37,3 (72) tam, %31,6 (61) çok, %21,2 (41) orta, %4,7 (9) az ve %5,2 (10) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 Uzaktan eğitim derslerinden (Pratik) memnuniyetleri; 

%28,5 (55) tam, %23,3 (45) çok, %21,8 (42) orta, %15,5 (30) az ve %10,9 (21) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 



 Verilen ödevlerin yükünden memnuniyetleri; 

%33,2 (64) tam, %29,5 (57) çok, %23,3 (45) orta, %9,3 (18) az ve %4,7 (9) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Verilen ödevlerin yoğunluğundan memnuniyetleri; 

%35,8 (69) tam, %26,9 (52) çok, %22,8 (44) orta, %8,8 (17) az ve %5,7 (11) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 Genel olarak internet bağlantısının sürekliliğinden (kesinti) memnuniyetleri; 

%22,3 (43) tam, %22,8 (44) çok, %33,2 (64) orta, %11,9 (23) az ve %9,8 (19) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 



 Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan programdan memnuniyetleri; 

%28,5 (55) tam, %34,2 (66) çok, %28,9 (50) orta, %4,7 (9) az ve %6,7 (13) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 Ders saatlerinde sorunsuz olarak derse katılabilmekten memnuniyetleri; 

%28,5 (55) tam, %32,6 (63) çok, %29,5 (57) orta, %7,3 (14) az ve %2,1 (4) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Uzaktan eğitim sırasındaki genel görüntü kalitesinden memnuniyetleri; 

%30,6 (59) tam, %35,2 (68) çok, %24,9 (48) orta, %6,7 (13) az ve %2,6 (5) az olarak 

belirlenmiştir. 

 



 Uzaktan eğitim sırasındaki genel ses kalitesinden memnuniyetleri; 

%30,6 (59) tam, %31,6 (61) çok, %30,1 (58) orta, %4,7 (9) az ve %3,1 (6) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 Sınavların bilgi düzeyimi ölçmüş olmasından memnuniyetleri; 

%28 (54) tam, %29,5 (57) çok, %26,4 (51) orta, %9,3 (18) az ve %6,7 (13) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 Ödevlerin bilgi düzeyimi ölçmüş olmasından memnuniyetleri; 

%30,6 (59) tam, %30,6 (59) çok, %29 (56) orta, %4,7 (9) az ve %5,2 (10) az olarak 

belirlenmiştir. 
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 Sınav içeriklerinin anlatılan ders içerikleri ile uyumundan memnuniyetleri; 

%30,6 (59) tam, %32,6 (63) çok, %30,6 (59) orta, %3,6 (7) az ve %2,6 (5) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 Ödev içeriklerinin anlatılan ders içerikleri ile uyumundan memnuniyetleri; 

%32,6 (63) tam, %34,7 (67) çok, %28,5 (55) orta, %2,1 (4) az ve %2,1 (4) az olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

2020-2021 güz dönemi uzaktan eğitim süreci sonunda öğrencilere uygulanan anketin 

sonuçları ile 2020-2021 bahar dönemi sonuçları Mann-Whitney U testi ile 

karşılaştırılmıştır. Test sonucu elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur. 

 Öğrencilerin 2020-2021 güz dönemi genel memnuniyet ortalamaları 5.7 iken 

2020- 2021 bahar dönemi genel memnuniyet ortalaması 6.4’e yükselmiştir. 

 

 Öğrencilerin sınıf bazlı genel memnuniyetleri 2020-2021 güz dönemi 

ile karşılaştırıldığında 1. Sınıf öğrencilerinde 0,6 artış – 2. Sınıf öğrencilerinde 0,2 

azalma 

– 3. Sınıf öğrencilerinde 0,7 artış ve 4. sınıf öğrencilerinde 0,9 artış olduğu 

tespit edilmiştir. 


