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ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE ANKET KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 

Komisyonumuz 2020-2021 yılı içerisinde toplam 2 anket uygulamıştır. Anketlerimiz Genel 

Memnuniyet anketi ve Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirme anketidir. Anketlerin sonuç raporları ve 

değerlendirmeleri komisyonumuz tarafından derlenip aşağıda ifade edilmiştir. 

      UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU (Nisan 2021) 

 Bölümümüz Lisans Öğrencilerine Nisan 2021 tarihinde uzaktan eğitim sürecini 

değerlendirme anketi uygulanmıştır. Toplam 133 anket elde edilmiştir. Aktif Lisans öğrenci 

sayımız 236 dır. Öğrencilerimizin %56 sı anketi cevaplamıştır. Anketin sonuçları Matematik 

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

iyileştirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Anketti uygulayan kişilerin %64 ü kadındır. 

 Anketi yapan öğrencilerden 34 (%25,6) kişi ile 1. Sınıflar en yüksek katılıma ulaşmıştır. 

 Anketi yapan öğrencilerden Uzaktan Eğitim sürecinde düzenli olarak dersleri %53,4 ü takip 

edebiliyor. 

 Anketi yapan öğrencilerden Uzaktan Eğitim sürecinde derslere haftada ayrılan saat ortalama 5 

saat (%42,1) dir. 

 Anketi yapan öğrencilerden Uzaktan Eğitim derslere en çok (%80,5) cep telefonları 

katılmaktadırlar. 

 Anketi yapan öğrenciler Uzaktan Eğitim ile ilgili gelişmeleri en çok classroom ve üniversitenin 

resmi internet sayfasından takip ediyor. Bilgilendirme konusunda çoğunlukla (%56,4) sıkıntı 

yaşamamaktadırlar. 

 Anketi yapan öğrenciler Uzaktan Eğitim video kayıtlarının düzenli olarak classrooma 

yüklendiği yönünde cevap vermiştir. (%88) 

 Ek kaynak olarak ders notlarının yüklendiği (%42) ve bu kaynakların yararlı olduğu (%54,1) 

bildirilmiştir. 

 Uzaktan Eğitim derslerine katılabilmek için öğrenciler çoğunlukla ( %52,6 ) 6gb ın üstünde 

internet kullanmaktadırlar. Yeterli internetleri olmadığı için derslere katılamayan öğrencilerin 

yüzdesi %54,6 dır. 

 Uzaktan eğitim dersi videolarının öğrenciler için görüntü kalitesi, ses kalitesi ve dersin işlenişi 

çoğunlukla iyi-orta dır. 

 Uzaktan Eğitim derslerinin anlatışında en çok memnun kalınan yöntem teknolojik materyaller 

(örneğin grafik tablet) kullanılmasıdır. (%49,6) Öğretim üyeleri bu konuda teşvik edilmelidir. 

Gerekli ekipmanın temini sağlanmalıdır. 

 Anketi yapan öğrenciler uzaktan kamera açık yapılan eş zamanlı sınavların gerçek ölçüm 

yapmadığını bildirmiştir.(%80) Bu konuda öğrenciler ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli ve 

destekleri elde edilmelidir. Bölümler ve üniversiteler arasındaki farklı uygulamalar öğrencilerin 

eş zamanlı sınava karşı tutum sergilemesine sebep olmaktadır. 

 Anketi yapan öğrencilerin sadece %51 ü eş zamanlı olarak derslere katılabilmektedir. Bu 

katılımın arttırılması için teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Derse canlı olarak katılamayan öğrenciler katılamama sebebi olarak en çok “bir işte 

çalışıyorum” (%33,3), “internet sorunum var” ( %29,6) ve “evde teknolojik aletleri 

kardeşlerimle paylaşıyorum” (%16) cevaplarını vermişlerdir. 

 Öğrencilerin çoğu (%78,9) canlı derslere etkileşimli olarak katılamadığını söylemiştir. 



 Canlı derslere etkileşimli olarak katılamamam sebebi olarak en çok “ev ortamım müsait değil”, 

“çok utanıyorum” cevapları verilmiştir. Öğrencilerin derslere etkileşimli olarak katılması 

yönünde düzenlemeler yapılabilir. 

 Uzaktan Eğitim süreci ile ilgili öneri ve şikayetleriniz varsa yazınız noktasında aldığımız 

cevaplar içinde öne çıkan şikayetler şunlardır: 

 Derslerin yazarak (grafik tablet yada tahta) anlatılması pdf üzerinden okunarak 

anlatılmaması, 

 Sınavların canlı olarak kamera açık yapılmaması, ödev verilmesi, 

 Sınav sürelerinin kısa olması, 

 Onlara daha hoşgörülü ve toleranslı davranılması, 

 Diğer üniversitelerde farklı uygulamalar olması ve onlarda sadece ödev 

verilmesi, 

 Geçme notunun 60 çıkarılması ve dersi geçmenin daha zorlaşması. 

  

ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU (Mayıs 2021) 

 

   

Bölümümüz Lisans Öğrencilerine Mayıs 2021 tarihinde Öğrenci Genel Memnuniyet 

anketi uygulanmıştır. Toplam 99 anket elde edilmiştir. Aktif Lisans öğrenci sayımız 236 dır. 

Öğrencilerimizin %41,9 u anketi cevaplamıştır. Matematik Bölümü öğrencilerine yapılan Öğrenci 

Genel Memnuniyet Anketi sonuçları Matematik Bölümü-Öğrenci İlişkileri ve Anket Komisyonu 

üyelerimizce değerlendirilmiş olup eksik veya iyileştirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 Anketi cevaplayan öğrencilerin % 69,7 si kadındır. 

 Anketi cevaplayan öğrencilerin çoğunluğu Bölüm içinde öğrenci olarak önem verildiğini ve ciddiye 

alındığını düşünmüyor. (%54,5) 

 Anketi cevaplayan öğrencilerin çoğunluğu öğretim elemanları ile aralarında ders içi ve ders dışı 

iletişimlerinin olduğunu söylüyor. 

 Anketi cevaplayan öğrencilerin çoğunluğu öğrenci-öğretim elemanı arasındaki ilişkinin orta-yeterli 

olduğunu söylüyor. 

 “Öğretim elemanına dersin işlenişi, derse katılım, ders uygulamaları vb. konularda öneri sunuyor 

musunuz? Sunmuyorsanız neden?” sorusuna öğrencilerin çoğu (%36,4) “Hayır, çünkü dikkate 

alınmayacağımı düşünüyorum” şeklinde cevap vermiştir. Öğrencilerle daha yoğun bir temas 

halinde olup görüş ve önerileri üzerine konuşmalar yapılmalıdır. 

 “Kütüphaneden etkin bir biçimde yararlanıyor musunuz?” sorusuna çoğu (%38,4) “Hayır, çünkü 

kaynakları yetersiz buluyorum.” Cevabını vermiştir. Öğrencilerin kütüphane ile ilgili görüş ve 

önerileri alınmalı buna yönelik bir yenileme çalışması yapılmalıdır. 

 Bölüm seçmeli derslerini öğrencilerin çoğu ( %41,4) ilgilerine yönelik buluyor. 

 Haftalık ders saatini öğrencilerin çoğu (%59,6) yeterli buluyor. 

  Bölümdeki öğretim üyelerini ve araştırma görevlilerini konu alanıyla ilgili yeterlilikleri açısından 

çoğu yeterli-orta olarak cevaplamıştır. 

  Kayıt yenileme sistemini öğrencilerin çoğu (%69) orta-yeterli bulmuştur. 

 Öğrencilerin çoğu bölüm internet sayfasını sıklıkla ziyaret etmektedir. 

 Öğrencilerin çoğu bölümde verilen eğitimin ileride iş bulmalarında kolaylık sağlayacağını 

düşünmemektedir. Bu konuda öğrencilere kariyer planlamalarında yardımcı olacak seminerler 

düzenlemeli ve iş hayatına yönelik seçmeli derslerle eğitim-öğretim desteklenmelidir. 

 Öğrencilerin çoğu Fedek ve Akreditasyon süreçleri ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 

söylemiştir. Bu konuda daha kapsamlı tanıtım ve toplantılar düzenlenmelidir. 



 Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir Öğrenci Kulübüne üye değildir. Bunun için mevcut 

kulüplerin tanıtımı daha iyi yapılmalı ve öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik kulüpler 

belirlenmelidir. 

 Pandemi döneminde paylaşılan dijital içerik/öğretim materyalleri çoğu öğrenci için yeterli ve 

öğreticidir. Ayrıca öğretim elemanların öğretim becerileri çoğu öğrenci için yeterlidir. 

 Pandemi döneminde çoğu öğrenci öğretim elemanlarının yönlendirme, destek ve yardımlarını 

yeterli bulmaktadır. Öğretim elemanlarının ulaşılabilir olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca 

öğretimde senkron dersleri tercih etmektedirler. 

 Pandemi sürecinde derslerin içeriği çoğu öğrenci için uygundur. Uzaktan eğitim ile ilgili 

sıkıntılarını bölümü çoğu  kolaylıkla iletebildiklerini söylemiştir.  

 Öğrencilerin çoğu aş zamanlı sınavların uygulanmasını istememektedir ve sınav süreli yeterli 

bulmamaktadır.  

 Çoğu öğrenci akademik danışmanımın uzaktan eğitim ile ilgili sorunlarıyla ilgilendiği 

görüşündedir. Ayrıca sorunlarını bölüme kolaylıkla iletebilmektedirler. 

 Pandemi sürecinde çoğu öğrenci danışmanı ile kolaylıkla iletişim halinde olduğunu ve iyi bir 

şekilde bilgilendirildiğini ifade etmiştir. 

 Öğrencilerin genel olarak pandemi dönemindeki bölüm  memnuniyet düzeyi %50 civarındadır. 

 Öğrencilerin genel olarak pandemi dönemindeki Üniversite  memnuniyet düzeyi %40 civarındadır. 

 Uzaktan Eğitim süreci ile ilgili öneri ve şikayetleriniz varsa yazınız noktasında aldığımız cevaplar 

içinde öne çıkan şikayetler şunlardır: 

 Derslerin yazarak (grafik tablet yada tahta) anlatılması pdf üzerinden okunarak 

anlatılmaması, 

 Sınavların canlı olarak kamera açık yapılmaması, ödev verilmesi, 

 Sınav sürelerinin kısa olması, 

 Onlara daha hoşgörülü ve toleranslı davranılması, 

 Diğer üniversitelerde farklı uygulamalar olması ve onlarda sadece ödev 

verilmesi, 

 Geçme notunun 60 çıkarılması ve dersi geçmenin daha zorlaşması, 

 Anket sonuçlarının dikkate alınması. 
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