
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşleri 

Anket Sonuçları 

16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime Uzaktan 

Eğitim Sistemi ile eğitime devam edilmiştir. Üniversitede pandemi sürecinde kullanılan 

Uzaktan Eğitim Sisteminin değerlendirilmesi amacıyla Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 

“Uzaktan Eğitim Memnuniyet” anketi uygulanmıştır. Anket, 12 Haziran 2020 tarihinde 

çevrimiçi olarak uygulamaya konulmuş olup duyurusu Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

web sitesi (myo.sinop.edu.tr) üzerinden yapılmıştır.  Ankete 170 öğrencinin katılım 

göstermiştir. 

Ankete katılan 170 öğrencinin %82,9’u (141) erkek, %17,1’i (29) kadındır. Anketi 

cevaplayan öğrencilerin cinsiyet dağılımı Şekil 1.’de verilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ankete katılanların %24,1’i (41) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, %20,6’sı (35) 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü, %14,7’si (25) Elektrik ve Enerji Bölümü, %14,1’i (24) Makine 

ve Metal Teknolojileri Bölümü, %13,5’u (23) Muhasebe ve Vergi Bölümü, %12,9’u (22) Motorlu 

Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü öğrencileridir. Anketi cevaplayan öğrencilerin 

okudukları bölümlere göre dağılımları Şekil 2.’de verilmiştir.  

Şekil 1. Ankete Katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları 



 

 

 

 

 

 

 

   

  Ankete katılım sağlayan öğrencilerin %55,3’ü (94) 1. Sınıf, %38,2’si (65) 2. Sınıf ve %6,5’i 

(11) eski kayıtlı öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılım sağlayan öğrencilerin 

sınıflara göre dağılımları Şekil 3.’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 3. Ankete katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımları 

Ankete katılan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine bakıldığında %32,9’unun 

(56) il merkezinde, %27,1’inin (46) büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçelerde, %20,6’sının 

(35) köylerde, %16,5’unun (28) il merkez çevresindeki ilçelerde ve %2,9’unun (5) belde/kasaba 

olduğu görülmektedir. Ankete katılım sağlayan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine 

göre dağılımları Şekil 4.’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2. Ankete katılan öğrencilerin bölümlere göre dağılımları 

Şekil 4. Ankete katılan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine göre dağılımları 



Bu soruda öğrencilerin birden fazla seçenek işaretlerime imkân tanınmış olup, 

öğrencilerin %75,9’unun (129) internet erişimi olan akıllı telefonlarından, %42,4’ü (72) kişisel 

bilgisayarlarından, %34,1’i (58) ev içinde ortak kullanılan bilgisayardan uzaktan eğitim 

sistemine bağlandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bağlanmak için 

kullandıkları cihazlara göre dağılımları Şekil 5.’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 Bu soruda öğrencilerin birden fazla seçenek işaretlerime imkânı tanınmıştır. Ankete 

katılan öğrencilerin internete erişim imkânlarına bakıldığında %60,6’sının (103) evde wifi ile 

bağlandığı, %40’ının (68) evde telefonuyla bağlandığı %7,6’sının (13) evinde internet erişimi 

olmadığı için yakınlarının internetini kullandığı, %6,5’inin (11) evde interneti olmadığı için 

bağlanamadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin internet erişim olanaklarına göre dağılımları Şekil 

6.’da verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bağlanmak için kullandıkları cihazlara göre dağılımları 

Şekil 6. Ankete katılan öğrencilerin internet erişim olanaklarına göre dağılımları 



 Akıllı telefonu ile uzaktan eğitim sistemine bağlanan öğrencilerin aylık internet kotaları 

incelendiğinde %28,1’inin (47) 2-5 GB arasında,  %22,8’inin (38) 10 GB’tan fazla, %21,6’sının 

(36) 7-10 GB arasında ve %6,6’sının (11) 2 GB’tan az internet kotasına sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin aylık internet kotalarına ait dağılımları Şekil 7.’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitime erişimleri için kullanmış oldukları mekanlar 

incelendiğinde %54,1’inin (92) kendi odasında tek başına, %25,3’ünün (43) diğer odalarda diğer aile 

bireylerinin olduğu ortamda, %15,9’unun (27) diğer odalarda tek başına ve %4,7’sinin (8) ev dışı 

ortamda uzaktan eğitim sistemini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişim 

için kullandıkları mekâna ait dağılımlar Şekil 8.’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 Ankete katılan öğrencilerin üniversite tarafından verilen uzaktan eğitimin kalitesine 

yönelik değerlendirmeleri sonucunda %35,3’ünün (60) orta düzeyde kaliteli olduğunu, 

Şekil 7. Ankete katılan öğrencilerin aylık internet kotalarına göre dağılımları 

Şekil 8. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitime erişim için kullandıkları mekanlara göre dağılımları 



%32,4’ünün (55)’inin kaliteli bulduğu, %17,6’sının (30) çok kaliteli bulduğu görülürken, 

%5,3’ünün (9) verilen uzaktan eğitimi kalitesiz buldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

üniversite tarafından verilen uzaktan eğitim kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı Şekil 9.’da 

verilmiştir.  

Şekil 9. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitimin kalitesi ile ilgili görüşlerine göre dağılımları 

Ankete katılan öğrencilerin öğretim elemanları tarafından kendilerine verilen desteğin 

kalitesi ile ilgili görüşlerine bakıldığında %34,1’inin (58) öğretim elemanları tarafından 

kendilerine verilen desteği kaliteli buldukları, %29,4’ünün (50) çok kaliteli, %26,5’inin (45) orta 

düzeyde bulduğu tespit edilmiştir. %4,7 (8) gibi düşük bir oranın ise öğretim elemanları 

tarafından verilen desteğin kalitesini düşük buldukları görülmektedir. Öğrencilerin öğretim 

elemanları tarafından verilen desteğin kalitesi ile ilgili dağılımı Şekil 10.’da verilmiştir.  

Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde verilen asenkron (video, ppt, 

word vb.) derslerin kalitesi ile ilgili görüşlerine bakıldığında %38,8’inin (66) asenkron dersleri 

kaliteli buldukları, %24,1’inin (41) çok kaliteli, %24,7’sinin (42) orta düzeyde bulduğu tespit 

edilmiştir. %4,7 (8) gibi düşük bir oranın ise asenkron derslerin kalitesini düşük bulduğu 

Şekil 10. Öğrencilerin öğretim elemanları tarafından verilen desteğin kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

Şekil 11. Öğrencilerin asenkron derslerin kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı 



görülmektedir. Öğrencilerin asenkron (video, ppt, word vb.) derslerin kalitesi ile ilgili dağılımı 

Şekil 11.’de verilmiştir.  

Ankete katılan öğrencilerin ders anlatım videolarının süreleri ile ilgili görüşlerine 

bakıldığında %40,6’sının (69) orta düzeyde bulduğu, %30,6’sının (52) uygun sürede olduğunu, 

%23,5’inin (40) ise ders sürelerini oldukça uygun buldukları tespit edilmiştir. %2,9 (5) gibi 

düşük bir oranın ise ders anlatım videolarının süresini uygun bulmadıkları görülmektedir. 

Öğrencilerin ders anlatım videolarının süreleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı Şekil 12.’de 

verilmiştir.  

 

Ankete katılan öğrencilerin asenkron sınavlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili 

görüşlerine bakıldığında %34,7’sinin (59) bu sınavlardan oldukça memnun oldukları, 

%25,3’ünün (43) memnun olduğunu, %25,9’unun orta düzeyde bulduğu tespit edilmiştir. %4,7 

(8) gibi düşük bir oranın ise asenkron sınavlardan (ödev, proje, sunum vb.) memnun olmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin asenkron sınavlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili görüşlerinin 

dağılımı Şekil 13.’te verilmiştir. 

Şekil 12. Öğrencilerin ders anlatım videolarının süreleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

Şekil 13.Öğrencilerin asenkron sınavlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili görüşlerinin dağılımı 



Ankete katılan öğrencilerin dersleri takip etmek amacıyla Uzaktan Eğitim Sistemine 

(ALMS) giriş sıklıkları ile ilgili görüşlerine bakıldığında %45,3’ünün (77) haftada en az 1 kere, 

%27,6’sının (47) her gün, %17,6’sının (30) haftada 1 kere girdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

uzaktan eğitim sistemine giriş sıklıkları ile ilgili görüşlerinin dağılımı Şekil 14.’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerden derslere katılamama sebeplerinden 2 tanesini 

belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin %55,9’u (95) başka sorumlulukları olduğu için 

katılamadığını, %43,5’u (74) ise internete erişim sorunu yaşadığı için katılamadığını 

belirtmiştir. Bu sorunları sırasıyla %22,4 (38) ile derslerin ilgi çekici bulunmaması, %12,9’unun 

(22) teknoloji kullanma konusunda kendisini rahat hissetmemesi, %8,8 (15) ile kendisine ait 

bilgisayarı olmaması gibi seçenekler takip etmiştir. Öğrencilerin derslere katılamama sebepleri 

ile ilgili görüşlerinin dağılımı Şekil 15.’te verilmiştir.  

 

Şekil 14. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine giriş sıklıkları ile ilgili görüşlerinin dağılımı 



 

 

Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitime geçişte yaşadıkları en önemli 2 kaygılarını 

belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin %61,2’si (104) uzaktan eğitim ile yeterinde 

öğrenemeyeceklerini düşündüklerini, %35,9’u (61) ders notlarında düşüş yaşayacağını 

düşünmesi olduğunu belirtmiştir. Bu kaygıları sırasıyla %37,6 (64) ile staj ve uygulama 

derslerinde sorun yaşayacaklarını düşünmeleri, %31,8 (54) ile öğretim elemanları ile etkileşim 

kuramama düşüncesi; %16,5 (28) ile sınıf arkadaşları ile iletişim kuramama seçenekleri takip 

etmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitime geçiş ile birlikte yaşadıkları kaygılar ilgili görüşlerinin 

dağılımı Şekil 16.’da verilmiştir. 

Şekil 15. Öğrencilerin derslere katılamama sebepleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

Şekil 16. Öğrencilerin uzaktan eğitime geçişle birlikte yaşadıkları kaygılar ilgili görüşlerinin dağılımı 



Öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorulan diğer sorularda ise katılımların en 

yüksek olduğu maddeler ele alındığında anket sonuçları,  62 öğrencinin UZEM web sayfasında 

yer alan destek hizmetlerini faydalı bulduğunu, 66 öğrencinin ihtiyaç duyduğunda akademik 

danışmanı ile rahatlıkla iletişim kurabildiğini, 64 öğrencinin yapılan duyuruları yeterli 

bulduğunu, 62 öğrencinin uzaktan eğitim sistemine kolay adaptasyon sağladığını, 85 

öğrencinin gerçekleştirmeleri gereken görevler için öğretim elemanları tarafından yeterli ve 

açık yönlendirme sağlandığını, 76 öğrencinin öğretim elemanları tarafından yeterli sayıda 

öğrenme malzemesi sağlandığını, 50 öğrencinin uzaktan eğitim sistemine erişimde sorun 

yaşadığını, 62 öğrencinin uzaktan eğitim sistemi ile yaşadığı soruna kısa sürede cevap 

alabildiğini, 60 öğrencinin derslerde sunulan eğitim materyallerinin öğrenme ihtiyacını 

karşıladığını, 61 öğrencinin ödev ve proje şeklinde gerçekleştirilen ölçme-değerlendirmenin 

objektif ve adil bir şekilde yürütüldüğünü, 64 öğrencinin uygulama ağırlıklı derslerin uzaktan 

eğitim tarafından yapılmasını uygun bulmadıklarını , 84 öğrencinin yüz yüze eğitimi uzaktan 

eğitime göre daha yararlı bulduğunu, 60 öğrencinin uzaktan öğrenmenin anti-

sosyalleştirdiğini, 82 öğrencinin yüz yüze etkileşim ihtiyacı hissettiğini, 52 öğrencinin 

ülkemizde uzaktan eğitimin etkili bir şekilde yapılamayacağına inandıklarını göstermektedir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


