
1 Uzaktan eğitim ile ilgili yaşadığınız zorlukları derecelendiriniz (1 en düşük, 4 en yüksek)/Degree the
challenges you have with distance learning (1 is the lowest, 4 is the highest). *

1 2 3 4

Sahip olduğum internet bağlantısı sorunları/Internet connection problems I have

Öğrencilerin internet bağlantısı sorunları/Students’ internet connection problems

Evimdeki çalışma ortamı/Working environment in my home

Evimdeki dikkat dağıtıcı unsurlar/Distracting issues in my home

Diğer öğretim üyeleri ile iletişim/Communication with colleagues

Diğer öğretim üyeleri ile yeteri kadar fikir alışverişinde bulunamama/Weak consultation with other colleagues

2 Aşağıdaki dersler için uzaktan eğitimin uygunluğunu değerlendiriniz/Evaluate the appropriateness of
distance learning for the courses below *
1. Uygun değil/Inappropriate 2. Kararsızım/Natural 3. Uygun/Appropriate 4. Çok uygun/Very appropriate

1 2 3 4

Teorik dersler/Theoretical courses

Laboratuvar dersleri/Laboratory courses

Uygulama saati olan dersler/Courses with recitation sessions

3 Salgın sona erdikten sonra aşağıdaki dersler uzaktan eğitim ile verilmeye devam edilebilir/The courses
below can also be conducted with distance learning after the pandemic. *
1.Katılmıyorum/Disagree 2.Kararsızım/Neutral 3.Katılıyorum/Agree 4.Kesinlikle katılıyorum/Strongly agree

1 2 3 4

Teorik dersler/Theoretical courses

Laboratuvar dersleri/Laboratory courses

Uygulama saati olan dersler/Courses with recitation sessions

4 Uzaktan eğitim ile verdiğiniz derslerin ölçme ve değerlendirilmesinde zorluklar yaşıyor musunuz?/Are
you facing problems in assessment and evaluation of the courses you teach with distance learning? *

Sık Sık/Frequently
Bazen/Sometimes
Hiç/Never

5 Aşağıdaki uzaktan eğitim uygulamalarını kullanma yetkinliğiniz bakımından derecelendiriniz (1 düşük, 4
en yüksek).Rate your competence in using the following distance learning applications (1 is the lowest,
4 is the highest). *

1 2 3 4

Zoom

Ninova

Ayva

6 Uzaktan eğitim ile verdiğiniz derslerin önceki dönemlerde yüz yüze (sınıfta) verdiğiniz dersler ile
karşılaştırması/Comparison of distance learning lessons with those you taught face-to-face (in the
classroom) in previous terms. *

Daha verimli/More efficient
Aynı nitelikte/Same
Daha verimsiz/Less efficient

7 Genel itibariyle öğrencilerin uzaktan eğitim ile hedeflenen faydaları sağladığını düşünüyor musunuz?In
general, do you think that students achieve the targeted benefits with distance learning? *

Katılmıyorum/Disagre
Kararsızım/Natural
Katılıyorum/Agree
Kesinlikle katılıyorum/Strongly agree

8 Koronavirüs salgını sırasındaki uzaktan eğitim süreci sizin için ne kadar stresliydi?/How stressful has
distance learning been for you during the COVID-19 pandemic? *

Stressiz/Not stressful
Az stresli/Slightly stressful
Orta derecede stresli/Moderately stressful
Çok stresli/Very stressful

9 Uzaktan eğitime günde ortalama kaç saatinizi ayırıyorsunuz?/How much time do you spend each day
on an average on distance learning? *

1-3 saat
3-5 saat
5-7 saat
>7 saat

10 Evinizdeki çalışma ortamı hangi derecede elverişli?/How peaceful is the environment at home while
learning? *

Elverişsiz/Not peaceful
Biraz elverişli/Slightly peaceful
Orta derecede elverişli/Moderately peaceful
Çok elverişli/Very peaceful

11 Sizce uzaktan eğitimin sağladığı en büyük faydalar nelerdir?/In your opinion, what are the greatest
benefits of distance learning? *

12 Uzaktan eğitim süresince karşı karşıya kaldığınız en önemli zorluklar nedir?/What are the top three
most significant challenges have been facing while distance learning? *

Düzenli bir çalışma programı oluşturma/Maintaining a regular working schedule
Fakülte ve bölüm yönetimiyle iletişim/Communicating with the faculty and department administration
Diğer öğretim üyeleri ile işbirliği/Collaborating with other faculty staff
Uzaktan çalışmak için gerekli tüm araçlara sahip olmamak/ I don’t have access to all the prescribed tools needed to study
Evde dikkat dağıtıcı birçok unsurun bulunması/ Too many distractions at home
Sosyal yalıtılmışlık/ Social Isolation
Koronavirüsün kariyerim üzerine etkisi hakkında kaygı duyma/ Concerns about the impact of the coronavirus on my career
Kişisel zaman ile işe ayrılan zamanın karışması/ Not being able to allocate personal and work time
Diğer

13 Uzaktan eğitim deneyiminiz ile ilgili diğer görüşlerinizi lütfen belirtiniz./Please indicate any other
opinions about your distance learning experience *
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