
*Bu anket sonuçları yalnızca Rektörlük tarafından incelenecek olup, süreç iyileştirmek için 
değerlendirmeye alınacaktır. 
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Kampüs: 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ – ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

1) Yüz yüze yöntemle almış olduğunuz dersiniz bulunmakta mıdır? 
a) Evet.           b) Hayır. 

 
2) Yüz yüze yöntemle almış olduğunuz derslere katılım oranınız nedir? 

a) %0-40.             b) %40-80.           c) %80-100. 
 

3) Yüz yüze yöntemle aldığınız derslere eş zamanlı olarak çevrimiçi erişim imkânı yararlı 
oluyor mu? 

a) Yararlı oluyor.    b) Kararsızım.   c) Yararlı olmuyor. 

4) Yüz yüze dersleri beraber aldığınız öğrencilerin, Covid-19 tedbirlerine özen gösterdiğini 
düşünüyor musunuz? 

a) Özen Gösteriliyor.    b)Kararsızım.     c) Özen Gösterilmiyor. 
 

5) Öğrencilerin Covid-19 tedbirlerine özen göstermediğini düşündüğünüz hususlar nelerdir? 
 a) Maske.     b) Mesafe.    c) Temizlik.   d) Müddet (Mekanda Aralıksız Geçirilen Zaman).  e) Ders 

sırasında cam açık tutulmuyor 
        

*Birden çok seçenek ifade edebilirsiniz.  
 

6) Covid 19 tedbirlerine özen göstermeyen öğrenci arkadaşlarınız uyarılarınızı dikkate alıyor 
mu? 

a) Dikkate Alıyorlar.      b) Kararsızım.       c) Dikkate Almıyorlar. 
 

7) Yüz yüze yöntemle almış olduğunuz derslerin akademisyenleri Covid-19 tedbirlerine özen 
gösteriyor mu? 

a) Özen Gösteriliyor.    b)Kararsızım.     c) Özen Gösterilmiyor. 
 

8) Yüz yüze yöntemle almış olduğunuz derslerin molalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 
dakika derslik havalandırılması yapılıyor mu? 

a) Yapılıyor.     b) Kararsızım.      c) Yapılmıyor. 

9) Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan dersliklerin, Covid-19 tedbirlerine uygun olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

a) Uygun olduğunu düşünüyorum.   b) Kararsızım.      c) Uygun olduğunu düşünmüyorum. 

10) Kamera bulunan dersliklerde uygulanan derslerin verimliliği hakkında düşünceleriniz 
nelerdir? 

a) Verimli.      b)Kararsızım.   c) Verimsiz. 

11) Kamera bulunmayan dersliklerde uygulanan derslerin verimliliği hakkında düşünceleriniz 
nelerdir? 

a) Verimli.    b) Kararsızım.    c) Verimsiz. 
 



12) Yüz yüze yöntemle almış olduğunuz derslerde yaşanan teknik problemlerin çözümünden 
memnun musunuz? 

a) Memnunum.     b) Kararsızım.   c) Memnun Değilim. 

13) Yerleşke girişlerinde uygulanan HES kodu kontrolünden memnun musunuz? 
a) Memnunum.      b) Memnun Değilim.  

 
14) Yerleşkelerde bulunan kafeteryaların Covid-19 tedbirlerine uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? 
a) Uygun olduğunu düşünüyorum. b) Kararsızım. c) Uygun olduğunu düşünmüyorum. 

 
15) Kafeteryaların Covid-19 tedbirlerine özen göstermediğini düşündüğünüz hususlar nelerdir? 

a) Maske.     b) Mesafe.    c) Temizlik.   d) Müddet (Mekânda Aralıksız Geçirilen Zaman).   

*Birden çok seçenek ifade edebilirsiniz.  
 

16) Yerleşkelerde bulunan ortak kullanım alanlarının(Derslik, Tuvalet, asansör, koridorlar vb.) 
Covid-19 tedbirlerine uygun olarak temizlendiğini düşünüyor musunuz? 

a) Temizlendiğini düşünüyorum. . b) Kararsızım. c) Temizlendiğini Düşünmüyorum.  

17) Üniversiteye erişim için kullanılan servis araçlarında temizlik ve maske kullanımına özen 
gösterildiğini düşünüyor musunuz? 

a) Özen Gösteriliyor.    b)Kararsızım.     c) Özen Gösterilmiyor. 
 

18) Covid-19 tedbirleri kapsamında yerleşkelerde yeterli düzeyde bilgilendirme-duyuru olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

a) Düşünüyorum.          b) Kararsızım. c) Düşünmüyorum. 

19) Dilek ve Temennilerinizi aşağıda yer alan bölüme ifade edebilirsiniz. 

 
 


