
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU (Mayıs 2020) 

Matematik Bölümü öğrencilerine yapılan Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirme Anketi sonuçları 

Matematik Bölümü-Öğrenci İlişkileri ve Anket Komisyonu üyelerimizce değerlendirilmiş olup eksik veya 

iyileştirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Anketi yaklaşık % 70’ini Kadın ve % 30’ unu Erkek öğrencilerimiz yapmıştır. Öğrencilerimizin 

sınıf seviyelerine göre dağılımı yaklaşık olarak % 20 civarındadır. Ancak %17 lik kısmı beşinci ve 

üstü sınıflardan oluşmaktadır.. Bu öğrencilerin okulunu uzatmış ya da uzatmak durumunda 

kalmalarının asıl sebeplerinin araştırılıp yönlendirilmesi konusunda sınıf danışmanları ile ortak 

çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır.  

2. Öğrencilerimizin % 36.4’ lük kısmının Uzaktan Eğitim sürecine adapte olmakta zorlandığı ve 

ders takibi yapamadıkları görülmektedir. Öğrencilerimizin % 43.2 lik kısmı internet 

kapasitelerinin yetersizliğinden dolayı ders takibi yapamadıklarını belirtmektedir. Bununla 

beraber takip edememelerinin varsa başka nedenlerinin belirlenerek gerekli koşulların 

sağlanabilirliğin ilgili makama iletilmelidir.  

3. Öğrencilerimizin yaklaşık olarak % 4 ünün hiç derslerine vakit ayırmadığı, görülmektedir.   

4. Öğrencilerimizin % 73 gibi büyük bir çoğunluğu bu süreç ile ilgili bilgilendirme konusunda sıkıntı 

yaşamamaktadır. Yapılan bilgilendirmelerin öğrencilerin takip ettiği araçların( üniversite resmi 

sayfası, bölüm resmi sayfası ve bölüm sosyal medya hesaplarından, vb...) her birinde 

hatırlatmaların daha sık yapılması sağlanmalıdır. Öğrencilere duyuruların daha kullanışlı 

iletilmesi için farklı materyallerin incelenmesi gerekmektedir.  

5. Öğrencilerimiz ders videolarının yüklenmesi % 96 lık bir kısımca düzenli yüklenildiği fakat bu 

dersler için ek ders notlarının yüklenilmediği % 22.7 lik kısımca belirtilmiştir.  Ve ayrıca % 27  lik 

kısım yüklenen ders notlarının yetersiz ve faydalı olmadığını düşünmektedir. Daha verimli ders 

aktarımı için ders notları ve farklı ders materyalleri belirlenmelidir.  

6. Genel olarak öğrencilerimizin %90’ ı uzaktan eğitim videolarının orta ve iyi kalitede olduğunu 

belirtmektedir.  

7. Öğrencilerimizden Uzaktan eğitim süreci ile ilgili gelen bazı öneri ve şikayetler aşağıdaki gibidir: 

‘’Bütün hocalarımın videoda işledikleri notları ayrıyeten atmasını isterim. Çünkü önümüzde not 

oldu mu daha iyi anladığımı düşünüyorum.’’ 

‘’Daha önce bölüm derslerini uzaktan eğitim ders almadığımız için ve ayrıca bölümümüzde 

çoğunlukla ispatlar olduğu için uzaktan eğitim sınavının nasıl olacağı konusunda bilgi 

verilmesinin yararlı olacağına inanıyorum. Uygulamaların artırılmasının faydalı olacağına 

inanıyorum. ‘’ 


