
ÖĞRENCİ BÖLÜM VE PROGRAM DEĞERLENDİRME ANKETİNE  

İLİŞKİN RAPOR 

 

05.04.2019 tarihinde yapılan Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi’ne 

131 öğrenci katılmıştır. 

 

 İlk soruda öğrencilere öğrenci duyurularını nasıl takip ettikleri sorulmuş; 

%32,6 oranındaki çoğunluk whatsapp, %24’ü mail/sms, %23,3’ü duyuru 

panosu ve %20,2’si bölüm internet sayfası cevabını vermiştir. 

 İkinci olarak herhangi bir öğrenci kulübüne üye olup olmadıkları sorulan 

öğrencilerimizin %79.2’si hayır, %20,8’i evet cevabı vermiştir. 

 Ankete katılan öğrencilerimizin %31,5’inin 4. Sınıf; %26,2’sinin 2. Sınıf; 

%25,4’ünün 1. Sınıf; %16,9’unun 3. Sınıf öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Dördüncü sorudaki 

 Bölüm ya da üniversite değişikliği için üniversite sınavına tekrar girmeyi 

planlıyorum önermesine öğrencilerin %59’u katılmıyorum; %42’si kesinlikle 

katılmıyorum; %16’sı fikrim yok; %11’i katılıyorum; %9’u kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiştir. 

 Yatay geçiş ile üniversitemi değiştirmek isterim önermesine öğrencilerin 

%50’si katılmıyorum; %42’si kesinlikle katılmıyorum; %13’ü fikrim yok; 

%14’ü katılıyorum; %13’ü kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

 Derslerin devam zorunluluğu, sınav ve değerlendirme işlemleri hakkında 

bilgi sahibiyim önermesine öğrencilerin %61’i katılıyorum; %36’sı kesinlikle 

katılıyorum; %18’i kesinlikle katılmıyorum; %11’i katılmıyorum; %7’si 

fikrim yok cevabını vermiştir. 

 Öğrenim hayatımda Erasmus+ öğrenci değişim programı ile yurtdışında 

eğitim görmek istiyorum önermesine öğrencilerin %48’i katılmıyorum; 

%25’i fikrim yok; %24’ü kesinlikle katılıyorum; %21’i katılıyorum; %20’si 

kesinlikle katılmıyorum cevabı vermiştir. 

 Öğrenim hayatımda Farabi veya Mevlana öğrenci değişim programı ile 

yurtiçinde veya yurtdışında eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda 

eğitim görmek istiyorum önermesine öğrencilerin %37’si katılmıyorum; 

%29’u katılıyorum; %25’i kesinlikle katılıyorum; %23’ü fikrim yok; %22’si 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. 

 Mezun olunca mesleğim ile ilgili bir iş alanında çalışacağımı 

düşünüyorum önermesine öğrencilerin %46’sı katılıyorum; %30’u kesinlikle 

katılıyorum; %22’si kesinlikle katılmıyorum; %20’si fikrim yok; %18’i 

katılmıyorum cevabını vermiştir. 

 Bölüm dersliklerini yeterli buluyorum önermesine öğrencilerin %43’ü 

katılıyorum; %24’ü kesinlikle katılıyorum; %23’ü kesinlikle katılmıyorum; 

%21’i katılmıyorum; %21’i fikrim yok cevabını vermiştir. 

 Mevcut ders müfredatını yeterli buluyorum önermesine öğrencilerin %43’ü 

katılıyorum; %25’i katılmıyorum; %25’i fikrim yok; %22’si kesinlikle 

katılıyorum; %17’si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. 

 Bölümün internet sayfasını sıklıkla ziyaret ediyorum önermesine 

öğrencilerin %42’si katılmıyorum; %40’ı katılıyorum; %23’ü fikrim yok; 

%18’i kesinlikle katılmıyorum; %12’si kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiştir. 



 Üniversite kütüphane olanaklarını yeterli buluyorum önermesine 

öğrencilerin %47’si katılıyorum; %27’si kesinlikle katılıyorum; %26’sı 

katılmıyorum; %21’i kesinlikle katılmıyorum; %14’ü fikrim yok cevabını 

vermiştir. 

 Üniversitenin sportif ve kültürel faaliyetlerini yeterli buluyorum 

önermesine öğrencilerin %38’i katılmıyorum; %31’i kesinlikle katılmıyorum; 

%28’i katılıyorum; %27’si fikrim yok; %9’u kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiştir. 

 Üniversitenin beslenme ve barınma olanaklarını yeterli buluyorum 

önermesine öğrencilerin %39’u katılıyorum; %29’u kesinlikle katılmıyorum; 

%28’i katılmıyorum; %23’ü fikrim yok; %15’i kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiştir. 

 Bölüm öğretim üyeleri ile her konuda sorunsuz iletişim kurabiliyorum 

önermesine öğrencilerin %50’si katılıyorum; %32’si kesinlikle katılıyorum; 

%19’u fikrim yok; %18’i kesinlikle katılmıyorum; %15’i katılmıyorum 

cevabını vermiştir. 

 Bölüm içinde öğrenci olarak bana önem verildiğini ve ciddiye alındığımı 

düşünüyorum önermesine öğrencilerin %41’i katılıyorum; %28’i fikrim yok; 

%24’ü katılmıyorum; %22’si kesinlikle katılıyorum; %18’i kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiştir. 

 FEDEK akreditasyon süreci ve bölümün bu kapsamdaki çalışmaları 

hakkında bilgi sahibiyim önermesine öğrencilerin %34’ü fikrim yok; %32’si 

katılmıyorum; %26’sı katılıyorum; %22’si kesinlikle katılmıyorum; %19’u 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

 Mezun olunca çalışacağım iş alanları konusunda bilgi sahibiyim 

önermesine öğrencilerin %47’si katılıyorum; %28’i fikrim yok; %27’si 

kesinlikle katılıyorum; %18’i katılmıyorum; %14’ü kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermiştir. 

  

 Bu cevaplardan hareketle  

- Öğrencilerinin çoğunun yatay geçiş ya da sınava tekrar girmek suretiyle 

bölüm ya da üniversite değişikliği düşünmediği; 

- Çoğunluğun sınavlar ve dersler hakkında bilgi sahibi olduğu; 

- Çoğunluğun Erasmus+, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından 

yararlanmayı düşünmediği; 

- Çoğunluğun bölüm müfredatını yeterli gördükleri; 

- Çoğunluğun kütüphane olanaklarını yeterli buldukları;  

- Çoğunluğun üniversitenin kültürel ve sportif faaliyetlerini yeterli 

bulmadıkları; 

- Öğrencilerin, üniversitenin beslenme ve barınma olanaklarını neredeyse 

eşit oranda yeterli / yetersiz buldukları; 

- Öğrencilerinin büyük çoğunluğunun bölüm öğretim üyeleriyle iletişimde 

sorun yaşamadıkları ve bölüme değer gördüklerini düşündükleri; 

- Çoğunun FEDEK çalışmaları hakkında fikir sahibi olmadıkları; 

- Çoğunun bölüme yönelik iş imkanları / alanları konusunda bilgi sahibi 

oldukları 

 tespit edilmiştir. 

 

 

 



 Son soruda gelen yorumlardan hareketle 

- öğrencilerin bölümü zorlayıcı buldukları; 

- üniversitenin kısıtlı imkanlarından şikayetçi oldukları, aktivite ve sosyal 

faaliyetleri yetersiz buldukları; 

- bölüm içerisinde öğrenciler arasında hak ve adaletin sağlanmasını talep 

ettikleri; 

- bölümde kulüp etkinliklerinin artırılmasını talep ettikleri; 

- bölümdeki hocaların kendilerine çok şey kattıklarını düşündükleri 

 tespit edilmiştir. 

 

 

 
 


