
Pandemi Döneminde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 

Öğrencilerinin Online Eğitimi Değerlendirmesi Anketi 
 

1. Yaşınız? (Yıl olarak belirtiniz.) 

2. Öğrenim durumunuz? 

a. 2.sınıf 

b. 2021 Mezunu 

3. Hangi liseden mezunsunuz? 

a. Sağlık Meslek Lisesi 

b. Anadolu Lisesi 

c. Teknik Meslek Lisesi 

d. Akşam Lisesi 

e. Açık Lise 

f. Fen Lisesi 

g.  Temel Lise 

4. Daha önce başka bir üniversite okudunuz mu?  

a. Evet 

b. Hayır 

c. Açık Öğretim 

5. Dersleriniz hangi yöntemle işlendi? 

a. Derslerin çoğu asenkron, bazı dersler ise senkron işlenmektedir 

b. Derslerin çoğu senkron, bazı dersler ise asenkron işlenmektedir 

c. Tüm dersler asenkron işlenmektedir 

d. Tüm dersler senkron işlenmektedir 

e. Derslerin yarısı senkron, yarısı asenkron işlenmektedir 

f. Öğretim Görevlisine göre değişen bir süreçti 

6. Online eğitimde üniversiteniz hangi canlı ders yazılımını kullandı? 

a. Big Blue Button 

b. Zoom 

c. Perculus 

d. Microsoft Teams 

e. Adobe Connect 

f. Blackboard Collaborate 

g. Google Meet 

h. Cisco Webex 

i. Diğer 

7. Derslerde yeterli meteryal (video/simülasyon /aplikasyon vb.) kullanıldı mı? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

8. 2020/2021 döneminde kaç ders aldınız? 

9. "Online Eğitim" süresinde kaç dersten başarısız oldunuz? 

10. Online Eğitimde derslere girerken internetle ilgili sorun yaşadınız mı? 

a. Evet 

b. Bazen 

c. Hayır 



11. Uygulama dersleriniz online mı yapıldı? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Hibrit eğitim sistemi 

12. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, derslerin etkili ve verimli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Ölçeklendiriniz. (1-5 arası Doğrusal Ölçek kullanılmaktadır) 

a. Kesinlikle hayır. 

b. Kesinlikle evet. 

13. Online eğitimde, bilgi birikiminizi arttırmak için kişisel olarak neler yaptınız? 

a. YouTube' dan videolarla destekledim. 

b. Çeşitli kaynak kitaplar alarak destekledim. 

c. Rutin çalışmama devam ettim. 

d. Okulun kütüphanesinden yararlandım. 

e. Hocalarımdan ek ders talep ettim. 

f. Arkadaşlarımla grup halinde online toplantılarla destekledim. 

g. Hiçbir şey yapmadım. 

h. Diğer 

14. Uygulama eğitimi için hastaneye gittiniz mi? 

a. Evet 

b. Hayır 

15. Uygulama eğitimi için okulunuzda laboratuvar var mı? 

a. Evet 

b. Hayır 

16. Laboratuvar varsa, uygulama eğitimi için laboratuvara gittiniz mi? 

a. Evet 

b. Hayır 

17. Staj için hastanelere gittiniz mi? 

a. Evet 

b. Hayır 

18. Dönem içinde hastane uygulama dersleriniz kaç gün sürdü? 

19. Yaz stajınız kaç gün sürdü? 

20. Hastane uygulama derslerinizin verimli geçtiğini düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

21. Online eğitimde webinar/kongre/kurs/sempozyum/söyleşi vb. mesleki eğitimlere katıldınız 

mı? 

a. Evet 

b. Hayır 

22. Katıldığınız online eğitimler ücretli miydi? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

23. Katıldığınız eğitimlerin mesleki gelişiminize katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

24. Herhangi bir radyoloji derneğine üye misiniz? 



a. Evet 

b. Hayır 

25. Katıldığınız online webinar/kongre/kurs/sempozyum/söyleşi vb. dernekler tarafından mı 

düzenlendi? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Diğer 

26. Sizce radyoloji dernekleri, öğrenciler için yeterli sıklıkta eğitimler düzenliyor mu? 

a. Evet 

b. Kısmen  

c. Hayır 

27. Katıldığınız eğitimlerin ücretli olması, katılımınızı ne derece etkiliyor mu? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır  

28. Eğitim koşullarını göz önünde bulundurduğunuzda yine de bu bölümü tercih eder miydiniz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

29. Pandemi Döneminde, Online Eğitim size ne gibi avantaj sağladı? 

a. Mesleki Eğitimlere (webinar/kongre/kurs/sempozyum/söyleşi vb.) katılmam 

kolaylaştı. 

b. Ders çalışmak için daha fazla zamanım oldu. 

c. Diğer  

30. Pandemi döneminde, Online Eğitim size ne gibi dezavantaj sağladı? 

a. Uygulamalı eğitimler yetersiz kaldı. 

b. Sosyal çevre edinmeme engel oldu. 

c. Diğer 

31. Online Eğitimden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

32. Önermek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


