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Konu : Uzaktan Eğitim Süreci İle İlgili 
              Anketler

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin, velilerinin, görev yapan 
yönetici ve öğretmenlerin Covid-19 salgını nedeniyle yapılmakta olan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini 
değerlendirmek amacıyla ekli anketler geliştirilmiş olup söz konusu anketler Bakanlığımız 
anket.meb.gov.tr web sayfasında 11 Ocak- 12 Şubat 2021 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

Buna göre;
“Uzaktan Eğitim Süreci Öğrenci Anketi”ni; ilinizdeki Genel Müdürlüğümüze bağlı 
okul/kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin TC kimlik numaraları,

1.

“Uzaktan Eğitim Süreci Öğretmen-Yönetici Anketi”ni; söz konusu okul/ kurumlarda görev yapan 
yönetici ve öğretmenlerin  MEBBİS şifreleri,

2.

“Uzaktan Eğitim Süreci Veli Anketi”ni; söz konusu okul/kurumlarda  öğrenim gören öğrencilerin 
velilerinin TC kimlik numaraları

3.

ile anket.meb.gov.tr web sitesi üzerinden giriş yaparak cevaplandırmaları gerekmektedir.
Uzaktan eğitim sürecine dair önemli geri bildirimler alınması beklenen çalışmanın sağlıklı 

olarak yürütülebilmesi ve istenilen amaca hizmet edebilmesi için tüm yönetici ve öğretmenlerimizin 
konuya hassasiyetle yaklaşması önem arz etmektedir.

 Bu kapsamda anketleri tüm yönetici ve öğretmenlerimizin cevaplandırmaları, ayrıca anketler 
doldurulmadan önce ilgili yönetici ve öğretmenler tarafından öğrenci ve velilere rehberlik yapılarak  
konunun önemi açıklanmalı ve tüm öğrencilerimizin ve velilerinin anket sorularını özenle 
cevaplandırmaları hususunda gereken tedbirler alınmalıdır. 

Bilgilerinizi ve konunun Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okul/ kurumlara duyurulması, 
yönetici ve öğretmenlere tebliğ edilmesi ve söz konusu anketlerin 12 Şubat 2021 tarihine kadar 
cevaplandırılmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

Ek:
1-Öğrenci Anketi (7 Sayfa)
2-Öğretmen-Yönetici Anketi (10 Sayfa)
3-Veli Anketi (6 Sayfa)

Dağıtım:
B Planı


