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Giriş
Anket, büyük bir hedef kitleyi temsil eden bir 
kısım (örneklem) verilerden, sistematik bilgi 
çıkarımı veya kazanımı ifade eder. Buradaki 
sistematik ve örneklem ifadeleri anket için 
büyük önem taşır. (Robert M. Groves, 2004) 



İnternet üzerinden Anket
Çalışmalar internetin henüz yaygınlaşmaya başladığı 
ikibinli yılların başı ve doksanlı yılların sonlarına denk 
gelmektedir. (Bernad Batinic, 2000) Bu çalışmalardan 
dikkat çekici olanlardan bir kaçı şunlardır:
* Çevrimiçi anket yapılması ile kağıt üzerinden bilgi 
toplanması arasındaki farkları inceleyerek internet 
üzerinde yapılmasının faydalarını bahseden bir çalışma 
(Guido Hertel, 2000) 
* Farklı diller üzerinde yapılmış testler bulunmaktadır. 
(Anton Aluja, August 2007)  



Çevrimiçi Anketin Avantajları
Görsel tasarım ve içerik zenginliği,
Kontrollü akış yönetimi,
Girilen cevabın anlık kontrolü,
Çok sayıda kişiye hızlıca ulaşma imkanı, 
Anketörden uzak, objektif doldurulabilme 
ihtimali,
Hızlı değerlendirme ortamlarına aktarılabilmesi.



Çevrimiçi anketin Dezavantajı
İnternetin kullanılmadığı veya yayılmadığı 
yerlerdeki kişileri göz ardı etmesi.
Eski kağıttan okuma gibi alışkanlıkları olanlar 
tarafından yadırganması.



Soru Tipleri



Açık uçlu sorular: Soruya istenildiği gibi cevap verilecek soru tipleridir.
● Yorumlama soruları: Bir konuya ait düşüncenin istenildiği soru tipleridir.
● Listeleme soruları: Açık uçlu sorulara verilecek cevapların, sıralanarak 

istenildiği soru tipleridir.
● Boşluk doldurma soruları: Kısa bilgi toplanan alanları içeren soru 

tipleridir. 
Kapalı uçlu sorular: Olası cevapların yazıldığı soru tipleridir. 
● Sınıflama soruları: Birden çok şık arasından bir  veya birkaç tanesinin 

seçildiği soru tipleridir. 
● Sıralama soruları: Cevapların önem derecesine göre sıralanmasının istediği 

soru tipleridir.
● Derece soruları: Cevapların derecelendirmesi istenen sorulardır. 

Soru Türleri



Soru Akışı ve Kontrolleri



Soru cevabına göre atlanması gereken sorular.
Cevaba göre değiştirilen cevaplar.

Sadece sayı girilmesi gereken alanlar.
Girilen cevabın eşitlik, büyüklük ve küçüklük 
kontrolleri.

Soru Akışı ve Kontroller



LimeSurvey Anket Sistemi



İlk sürümü 2003 yılında yayınlamıştır.
PHP tabanlıdır.
MySQL, PostgreSQL, MSSQL veri tabanlarını 
kullanabilir.
2 Sürümü sonrası Yii Framework altyapısını 
kullanmaya başlamıştır.

LimeSurvey



LimeSurvey Kullanımının 
Avantajları



* Bir IP’den tek cevap girişi imkanı.
* Kullanıcılar oluşturma ve kullanıcılara özel şifreler ile 
belli bir kitlenin anketi doldurmasını sağlaması. ( Şifreleri 
mail atabiliyor. ) 
* Hızlı eklenti geliştirme ve tasarım uygulayabilme imkanı.
* Gruplar oluşturarak yetkilendirme yapılması. ( Gruplar 
kendi anketlerini oluşturabiliyor, kullanıcı vs 
atayabiliyorlar. ) 

LimeSurvey Özellik ve  Avantajları



LimeSurvey Soru Tipleri



Dizi Tipi Sorular



Dizi Tipi - Evet Hayır 



Dizi - Kolonlardaki sorular



Dizi Tipi - İkili Grup



Dizi Tipi-Diğer



Tarih Girişi



Dosya Yükleme



Sayı Girişi



Çoklu Seçenek



Giriş yapılan çoklu seçim.



Liste Tipi



Kısa Uzun Giriş



Yönetici Paneli















Uludağ Üniversitesi Uygulama



Uludağ Üniversitesi Uygulama
* 100 binden fazla veri toplanmıştır.
* Tüm bölümlere özel anket girme imkanı 
vardır.
* Üniversiteye özel tasarım yapılmıştır.
* Üniversitenin ihtiyacına özel eklentiler 
geliştirilmiştir.



Teknik Altyapı
* php 5.3+ (FastCGI)
* mysql 5.0+
* apache 2.0+
* ubuntu server 12.04
* yüksek performans, düşük cpu ve ram 
kullanımı



Sonuç ve Beklentiler
Çok sayıda anket yapma imkanı doğmuştur. 
Anketler hızlıca tamamlanmış ve 
yorumlanmıştır.
Kağıt ve zaman tasarrufu yapılmıştır.

Daha zengin içerikli sorular ve cevaplar için 
eklentiler geliştirilebilir.
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