
1 Evinizde internet bağlantısı mevcut mu?/Do you have internet connection at home? *

Evet/Yes
Hayır/No

2 Uzaktan eğitimde ne sıklıkla internet bağlantısı sorunu yaşıyorsunuz?/How often do you have internet
connection failure/problems in distance learning? *

Hiç/Never
Bazen/Sometimes
Sık sık/Often

3 Çevrimiçi eğitim için kullanılabilecek bir iletişim aracına erişiminiz var mı?/Do you have access to a
communication device for distance learning? *

Evet/Yes
Evet, ancak iyi nitelikte değil/Yes, but it doesn't work well
Evet, ancak başkaları ile paylaşıyorum/Yes, but I share with others

4 Uzaktan eğitim için hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz)/What communication devices do you use for distance learning? (You may choose
more than one option) *

Dizüstü bilgisayar/Laptop
Masaüstü bilgisayar/Desktop
Tablet/Tablet
Akıllı telefon/Smartphone

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

Stressiz/Not at all stressful
Biraz stresli/Slightly stressful
Orta derecede stresli/Moderately stressful
Çok stresli/Very stressful

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

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

7 Ödevlerinizi tamamlamanız için yeterli süre veriliyor mu?/Do you get enough time to complete your
assignments? *

Evet/Yes
Hayır/No

8 Evinizdeki çalışma ortamı hangi derecede elverişli?/How favorable is the environment at home for
learning? *

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

9 Uzaktan eğitim sizin için ne kadar verimliydi?/How effective has remote learning been for you? *

Verimsiz/Not effective
Az verimli/Slightly effective
Orta derecede verimli/Moderately effective
Çok verimli/Very effective

10 Uzaktan eğitim süresince vaktinizi ne kadar verimli değerlendirdiniz?How effective did you manage your
time while learning remotely? *

Az/Little Orta/Moderate Çok/Very

Kişisel zaman/Personal time

Eğitim faaliyetlerini zamanlama/Managing academic schedule

11 Çevre mühendisliği dersleri kapsamında aşağıdaki hususlar dikkate alındığında uzaktan eğitiminizi
değerlendirir misiniz?/Within the scope of environmental engineering courses, please evaluate the
distance learning considering the following topics: *

Memnuniyetsiz/Not
satisfied

Kararsız/Neutral Memnun/Satisfied Çok memnun/Very
satisfied

Ders işleyişi/Classwork

Sınıf içi uygulamalar/In-class recitation sessions

Laboratuvar uygulamaları/Laboratory sessions

Ödev/Homework

Proje ödevleri/Project Assignments

Kısa sınavlar/Pop-quizzes

Sunumlar/Presentations

Sınıf içi tartışma/In-class discussions

Ders araları/Breakout sessions

Misafir öğretim üyeleri/uzmanlar/Guest
lecturers/experts

Ders föyleri/Handouts

Uzaktan eğitim araçları/Distance learning tools

Eğitim kalitesi/Quality of teaching

Sınav yöntemleri/Exam methods

Notlandırma yöntemleri/Grading methods

Eğitime yardımcı malzemeler/Teaching aids

12 Aşağıdaki durumlardan ne kadar endişe duyduğunuzu belirtiniz/State how worried are you about the
following issues. *

Endişeli/Worried Kararsızım/Neutral Bazen
endişeli/Barely

worried

Hiç
endişeli
değil/Not
worried

at all

Koronavirüsün eğitim performansınıza olan etkisi/The impact of the coronavirus on
your educational performance

Koronavirüsün kampüste yüz yüze eğitim alma isteğinize olan etkisi/The impact of
the coronavirus on your desire to learn at the university

13 Uzaktan eğitim süresince karşı karşıya kaldığınız başlıca en önemli üç zorluk nedir?/What are the top
three challenges you have been facing during 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 öğrencilerle işbirliği/ Collaborating with fellow students
Çalışmak için gerekli tüm araçlara sahip olmamak/ Not having 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 eğitimim üzerine etkisi hakkında kaygı duyma/ Concerns about the impact of the coronavirus outbreak on my education
Diğer

14 Eğitiminizde aşağıdaki yöntemin hangisini tercih edersiniz?/Which of the following method do you prefer
in your education? *

Yüzyüze/Face-to-face
Uzaktan/Distance learning
Hibrit/Hybrid
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