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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
 2020-2021 GÜZ YARIYILI  

UZAKTAN EĞİTİM-HİBRİT SİSTEM DEĞERLENDİRME ANKETİ  
SONUÇ RAPORU (30.11.2020) 

 
 
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2020-2021 Güz Yarıyılı Uzaktan 

eğitim-hibrit sistem değerlendirme anketi 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine öğrenme yönetim sistemi 

yoluyla 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanmıştır. Anket 5'li likert tipte olup, 'hiç katılmıyorum'; 1 

puan, ' katılmıyorum'; 2, 'tarafsızım'; 3, 'katılıyorum'; 4 ve 'tamamen katılıyorum': 5 puan olarak 

puanlanmıştır. Anketi 200 öğrenciden 163’ü doldurmuş olup anket ortalaması 3.59’dur. Anket 

sonuçlarına göre öğrencilerin en fazla bağlantı sorunu ve bağlantı sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi 

ile ilgili sorun yaşadıkları belirlenirken, öğrenciler en fazla uzaktan eğitim sırasında kullanılan 

programları (OYS, Microsoft teams) yeterli bulduklarını, son sınıfların ise ders koordinatörlerinden 

memnuniyetlerinin yüksel olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşamış oldukları bağlantı sorunu Türkiye 

genelinde uzaktan eğitimin yoğun olarak kullanılmasına bağlanmaktadır. Üniversiteden kaynaklı 

bağlantı sorunları için bilgi işleme gerekli bildirimler yapılmıştır. 

 

1.SINIF (n=56)  

Maddeler  Ortalama 
Puan  

1) Uzaktan eğitim kapsamında yapılan dersler eğitimime katkı sağladı 3,10 

2) Uzaktan eğitimin kalitesi genel olarak yeterliydi 3,10 

3) Uzaktan eğitim bağlantısıyla ilgili sorun yaşamadım 3,05 

4) Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 3,30 

5) Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 3,83 

6) Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams ) yeterliydi 4,03 

7) Uzaktan eğitim kapsamında verilen ödevler eğitimime katkı sağladı 3,33 

8) Dersle ilgili gösterilen videolar eğitimime katkı sağladı 3,76 

Genel ortalama  3,10 
 

 
 

2.SINIF (n=40) 
 

 

Maddeler  Ortalama 
Puan  

1) Uzaktan eğitimin kalitesi genel olarak  yeterliydi 3,35 

2) Uzaktan eğitim bağlantısıyla ilgili sorun yaşamadım 3,45 

3) Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 2,87 

4) Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 3,65 

5) Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams ) yeterliydi 3,9 

6) Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (Moodle, Microsoft Teams ) 
yeterliydi 

 

4,07 

7) Uzaktan eğitim kapsamında planlanan uygulamalar eğitimime katkı sağladı 
 

3,62 

Genel ortalama  3,35 
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3.SINIF (n=28) 
 

 

Maddeler  Ortalama 
Puan  

1) Uzaktan eğitim kapsamında yapılan dersler eğitimime katkı sağladı 
 

3,40 

2) Uzaktan eğitim bağlantısı genel olarak yeterliydi, bağlantıyla ilgili sorun 
yaşamadım  

3,14 

3) Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 3,25 

4) Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 3,29 

5) Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams ) 
yeterliydi 

3,92 

6) Uzaktan eğitim kapsamında yapılan vaka çalışması eğitimime katkı sağladı  
 

3 

7) Derse konuk olarak çağırılan kişiler eğitimime katkı sağladı. 
 

4,18 

Genel ortalama  3,59 

 
 

4. SINIF (n=40) 
 

 

Maddeler  Ortalama 
Puan  

1) Uzaktan eğitimin kalitesi genel olarak  yeterliydi, bağlantıyla ilgili sorun 
yaşamadım  

3,79 

2) Uzaktan eğitim kapsamında yapılan vaka çalışması eğitimime katkı sağladı 
 

4,17 

3) Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 3,79 

4) Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 4,53 

5) Uzaktan eğitim sırasında derse katkı veren öğretim elemanları ile rahat iletişim 
kurabildim  

 

4,48 

6) Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams ) 
yeterliydi 

4,07 

7) Uzaktan eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

 

4,23 

8) Uzaktan eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

 

3,97 

9) Yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmaları eğitimime katkı sağladı  3,87 

10) Yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmalarında hastanede görev yapan 
hemşirelerin yer alması eğitimime katkı sağladı 

4,23 

11) Yüz yüze beceri laboratuvarında maket üzerinde yapılan vaka çalışmaları 
eğitimime katkı sağladı 

3,89 

12) Yüz yüze yapılan iletişim laboratuvarı eğitimime katkı sağladı 4,20 

13) Yüz yüze yapılan eğitimde video gösterimi, senaryo çalışmaları ve vaka 
tartışmaları eğitimime katkı sağladı 

4,33 

14) Yüzyüze eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

4,33 
 

Genel Ortalama  4,33 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
 2020-2021 BAHAR YARIYILI  

UZAKTAN EĞİTİM-HİBRİT SİSTEM DEĞERLENDİRME ANKETİ  
SONUÇ RAPORU (21.06.2021) 

 
 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 2020-2021 Bahar Yarıyılı Uzaktan 

Eğitim-Hibrit Sistem Değerlendirme Anketi 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine öğrenme yönetim sistemi 

yoluyla 17-27 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanmıştır. Anket 5'li likert tipte olup, 'hiç katılmıyorum'; 1 puan, 

' katılmıyorum'; 2, 'tarafsızım'; 3, 'katılıyorum'; 4 ve 'tamamen katılıyorum': 5 puan olarak puanlanmış 

olup 199 öğrenciden 176’si anketi doldurmuştur. Anket sonuçlarına göre genel ortalama 3.99 çıkmıştır. 

Öğrencilerin genel olarak birinci döneme göre uzaktan ve yüz yüze eğitme yönelik memnuniyetlerinin 

daha yüksek olduğu ve bunda uzaktan eğitime yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin, uzaktan eğitim 

sistemine alışmanın ve yüz yüze yapılan ders ve uygulamalarının artmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Gerekli bildirimlerle üniversitenin internet bağlantısı güçlendirilse bile özellikle sınav 

haftalarında yoğunluğun arttığı buna bağlı sistemin yavaşladığına yönelik geri bildirimler olmuştur. 

Ancak öğrencilerin daha çok kendi internet bağlantıların ile ilgili sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin bağlantı sorunları yaşaması Türkiye genelinde uzaktan eğitiminin yaygın olarak 

kullanılmasına bağlanmaktadır. 

 

 

1. SINIF (n=58) 
 

 

Maddeler Ortalama 

Uzaktan eğitim kapsamında yapılan dersler eğitimime katkı sağladı  
 

3,91 

Uzaktan eğitimin kalitesi genel olarak yeterliydi  
 

3,89 

Uzaktan eğitim bağlantısıyla ilgili sorun yaşamadım 3,37 

Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 3,78 

Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim  
 

4,30 

Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams) yeterliydi 4,32 

                                                                                                Toplam Ortalama: 3,93 

Dersi alan öğrenci sayısı: 63 

Formu dolduran öğrenci sayısı: 58 
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2. SINIF (n=42) 
 

 

Maddeler Ortalama 

1) Hibrit sistem eğitim kapsamında yapılan dersler eğitimime katkı sağladı 3,35 

2) Hibrit sistem eğitimin kalitesi genel olarak  yeterliydi 3,23 

3) Hibrit sistem eğitim sürecinde bağlantı ile ilgili sorun yaşamadım 3,45 

4) Hibrit sistem eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde 
çözümlendi: 

3,64 

5) Hibrit sistem eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 4,19 

6) Hibrit sistem eğitim sırasında kullanılan programlar (moodle, Microsoft teams) 
yeterliydi. 

3,92 

7) Hibrit sistem eğitimde yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmaları eğitimime 
katkı sağladı. 

4,14 

8) Hibrit sistem eğitim kapsamında planlanan uygulamalar eğitimime katkı sağladı. 4,04 

9) Hibrit sistem eğitim süresince klinikten sorumlu öğretim elemanları ile etkin iletişime 
geçebildim. 

4,16 

10) Hibrit eğitim sürecince yüz yüze eğitim çalışmalarında eğitim ortamı, ders saatleri, 
ders araları pandemi kurallarına uygun düzenlenmişti. 

3,64 

11) Hibrit sistem eğitim kapsamında yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı 
çalışmalarında hastanede görev yapan hemşirelerin yer alması eğitimime katkı 
sağladı. 

4,23 

12) Hibrit sistem eğitim kapsamında yüz yüze yapılan iletişim laboratuvarı eğitimime 
katkı sağladı. 

4,07 

                                                                                                    Toplam Ortalama:   3,86 

Dersi alan öğrenci sayısı: 48 

Formu dolduran öğrenci sayısı: 42 
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3.SINIF (n=39)  

Maddeler Ortalama 

1) Hibrit sistem eğitim kapsamında yapılan dersler eğitimime katkı sağladı. 3,97 

2) Hibrit sistem eğitimin kalitesi genel olarak yeterliydi. 3,72 

3) Online eğitim sürecinde bağlantı ile ilgili sorun yaşamadım. 2,90 

4) Online eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi. 3,51 

5) Hibrit sistem eğitimi sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim. 4,23 

6) Online eğitim sırasında kullanılan programlar (moodle, Microsoft teams yeterliydi. 4,28 

7) Online/Yüzyüze eğitim kapsamında yapılan vaka çalışması/film 
gösterimi/seminerler eğitimime katkı sağladı. 

4,36 

8) Hibrit eğitim kapsamında planlanan uygulamalar eğitimime katkı sağladı. 4,21 

9) Hibrit eğitim süresince klinikten sorumlu öğretim elemanları ile etkin iletişime 
geçebildim. 

4,21 

                                                                                                    Toplam Ortalama:               3,93 

Dersi alan öğrenci sayısı: 44 

Formu dolduran öğrenci sayısı: 39 

Yüzyüze eğitim ders değerlendirme anketi 

1) Yüz yüze eğitim ile yapılan beceri laboratuvarı çalışmaları eğitimime katkı sağladı. 3,90 

2) Yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmalarında hastanede görev yapan 
hemşirelerin yer alması eğitimime katkı sağladı 

4,06 

3) Yüz yüze yapılan iletişim laboratuvarı eğitimime katkı sağladı. 3,90 

4) Yüz yüze hastanede yapılan klinik uygulamalar eğitimime katkı sağladı. 4,06 

5) Yüz yüze beceri laboratuvarında maket üzerinde yapılan vaka çalışmaları eğitimime 

katkı sağladı 

4,12 

6) Yüz yüze yapılan eğitimde senaryo çalışmaları ve vaka tartışmaları eğitimime katkı 

sağladı 

4,03 

7) Yüz yüze eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 

kullandılar. 

3,96 

Toplam Ortalama:                4,04 

Dersin ortalaması:  3,96 

Dersi alan öğrenci sayısı: 44  

Formu dolduran öğrenci sayısı: 32  
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4.SINIF (n=37)  

Maddeler Ortalama 

1. Uzaktan eğitimin kalitesi genel olarak yeterliydi, bağlantıyla ilgili sorun 
yaşamadım 

3,78 

2. Uzaktan eğitim kapsamında yapılan vaka çalışması eğitimime katkı sağladı 4,03 

3. Uzaktan eğitim sırasında yaşanan bağlantı sorunları hızlı bir şekilde çözümlendi 4,05 

4. Uzaktan eğitim sırasında ders koordinatörleriyle rahat iletişim kurabildim 4,51 

5. Uzaktan eğitim sırasında derse katkı veren öğretim elemanları ile rahat iletişim 
kurabildim 

4,27 

6. Uzaktan eğitim sırasında kullanılan programlar (ÖYS, Microsoft teams ) yeterliydi 4,24 

7. Uzaktan eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

4,27 

8. Uzaktan eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

4,28 

9. Yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmaları eğitimime katkı sağladı 4,22 

10. Yüz yüze yapılan beceri laboratuvarı çalışmalarında hastanede görev yapan 
hemşirelerin yer alması eğitimime katkı sağladı 

4,36 

11. Yüz yüze beceri laboratuvarında maket üzerinde yapılan vaka çalışmaları 
eğitimime katkı sağladı 

4,22 

12. Yüz yüze yapılan iletişim laboratuvarı eğitimime katkı sağladı 4,31 

13. Yüz yüze yapılan eğitimde video gösterimi, senaryo çalışmaları ve vaka 
tartışmaları eğitimime katkı sağladı 

4,28 

14. Yüzyüze eğitim sırasında öğretim elemanları aktif öğrenme yöntemlerini etkin 
kullandılar 

4,36 

Toplam ortalama:             4.22 

Dersi alan öğrenci sayısı:44  

Formu dolduran öğrenci sayısı:37  


