
ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET ANKETİNE İLİŞKİN RAPOR 

 

03.05.2019 tarihinde düzenlenen Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi’ne 70 kişi katılmıştır. 

 

 Ankete katılan öğrencilerin %38,6’sı 3. Sınıf, %37,1’i 2. Sınıf, %22,9’u 1. Sınıf, %1,4’ü 

ise 4. Sınıftır. 

 Ankete katılan öğrencilerin %82,9’unun cinsiyeti kadın, %17,1’inin cinsiyeti ise 

erkektir. 

 Öğrencilerin Bölüm içinde öğrenci olarak size önem verildiğini ve ciddiye 

alındığınızı düşünüyor musunuz? Sorusuna %64,3’ü evet, %35,7’si hayır cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Genel olarak öğretim elemanları ile aranızda bir iletişim var mı? 

Olmalı mı? Sorusuna, ders içi; 33’ü evet, 31’i evet olmalı, 17’si hayır yok. Ders dışı 

ise; 14’ü evet var, 37’si evet olmalı, 22’si hayır yok, 5’i hayır, gerek yok cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Üniversitenin faydalandığınız olanaklarını yeterli buluyor musunuz? 

Sorusuna, kütüphane olanakları için; 24’ü yeterli, 30’u orta, 16’sı yetersiz; 

yemekhane ve kantin için; 14’ü yeterli, 29’u orta, 26’sı yetersiz; sportif, kültürel ve 

diğer faaliyetler için; 44’ü yetersiz, 14’ü orta, 7’si fikrim yok, 6’sı yeterli cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Öğretim elemanı - öğrenci ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sorusuna, %38,6’sı yeterli, %35,7’si orta, %18,6’sı yetersiz, %7,1’i fikrim yok 

cevabını vermiştir. 
 Öğrencilerin Öğretim elemanına dersin işlenişi, derse katılım, ders uygulamaları 

vb. konularda öneri sunuyor musunuz? Sunmuyorsanız neden? Sorusuna, %30’u 

“hayır, çünkü öğretim elemanının tavrından çekiniyorum”, %21,4’ü “hayır, çünkü bir  

şikayetim yok.”, %20’si “hayır, çünkü böyle bir şeye gerek görmüyorum.”, %14,3’ü 

“hayır, çünkü dikkate alınmayacağımı düşünüyorum.”, %14,3’ü “evet, sunuyorum.” 

Cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Herhangi bir öğrenci kulübüne üye misiniz? Sorusuna, %80’i hayır üye 

değilim, %20’si evet üyeyim, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Kütüphaneden etkin bir biçimde yararlanıyor musunuz? Sorusuna, 

%32’9’u “hepsi için yararlanıyorum.”, %28,6’sı “evet, kaynak kitap almak için.”, 

%20’si “evet, ders çalışmak için.”, %10’u “hayır, yararlanmıyorum.”, %8,6’sı “evet, 

ödevlerimi yapmak için.” Cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Mevcut ders programını yeterli görüyor musunuz? Sorusuna, %52,9’u 

evet, %25,7’si çok ağır, %12,9’u hayır, %8,6’sı fikrim yok, cevabını vermiştir. 



 Öğrencilerin Haftalık ders saatini yeterli görüyor musunuz? Sorusuna, %55,7’si 

evet, %31,4’ü çok ağır, %7,1’i fikrim yok, %5,7’si hayır, cevabını vermiştir. 
 Öğrencilerin Bölümdeki altyapı olanaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna, 

derslikler için; 36’sı orta, 19’u yeterli, 13’ü yetersiz, 2’si fikrim yok. Bilgisayar 

laboratuarı için; 21’i fikrim yok, 20’si orta, 18’i yetersiz, 12’si yeterli, cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Bölümdeki öğretim kadrosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna, 

öğretim üyeleri için; 46’sı yeterli, 17’si orta, 6’sı yetersiz. Araştırma görevlileri için; 

38’i yeterli, 24’ü orta, 6’sı yetersiz, 3’ü fikrim yok, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Kayıt yenileme sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna, 31’i 

yeterli, 25’i orta, 10’u fikrim yok, 5’i yetersiz cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Rize şehrinin sunduğu olanaklar sizce nasıldır? Sorusuna, 42’si yetersiz, 

24’ü orta, 3’ü yeterli, 1’i fikrim yok, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Bölümünüzün sosyal etkinlikleri sizce nasıldır? Sorusuna, 44’ü 

yetersiz, 16’sı orta, 5’i yeterli, 5’i fikrim yok, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Beslenme ve barınma olanaklarınız nasıldır? Sorusuna, 36’sı orta, 26’sı 

yeterli, 9’u yetersiz, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Bölümün internet sayfasını sık ziyaret eder misiniz? Sorusuna, %50’si 

evet, %50’si hayır, cevabını vermiştir. 
 Öğrencilerin Bölümümüzde sunulan eğitimin ileride rahatça iş bulmanızı 

sağlayacağına inanıyor musunuz? Sorusuna, %78,6’sı hayır, %21,4’ü evet, cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin FEDEK, akreditasyon süreci ve bölümümüzün bu kapsamdaki 

çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? Sorusuna, %68,6’sı hayır, 

%31,4’ü evet, cevabını vermiştir. 

Bu sonuçlardan hareketle; 

1. Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu 3. Sınıftır. 

2. Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu kadındır. 

3. Çoğunluğun bölüm içinde öğrencilere önem verildiğini düşündüğü; 

4. Çoğunluğun ders içinde öğretim elemanları ile iletişiminin olduğu ve de olması 

gerektiğini düşündüğü; çoğunluğun ders dışında iletişiminin olmadığını ama 

olması gerektiğini düşündüğü; 



5. Çoğunluğun kütüphane olanaklarını orta yeterde bulduğu, yemekhane 

olanaklarını da orta yeterde bulduğu; ancak sportif ve kültürel faaliyetlerini 

yetersiz bulduğu; 

6. Çoğunluğun öğretim elemanı ile öğrenci ilişkilerini yeterli seviyede bulduğu; 

7. Çoğunluğun öğretim elemanının ders işlenişi, uygulamaları vb. gibi konularda 

öneri sunmadığı; bunun nedeninin ise çoğunluğun öğretim elemanının tavrından 

çekindiği; 

8. Çoğunluğun herhangi bir klübe üye olmadığı; 

9. Çoğunluğun kütüphane kaynaklarından yaralandığı; 

10. Çoğunluğun ders programını yeterli bulduğu; 

11. Çoğunluğun haftalık ders saatini yeterli bulduğu; 

12. Çoğunluğun dersliklerin alt yapısını orta seviyede yeterli bulduğu; ancak bilgisayar 

laboratuarları için fikirlerinin olmadığı ya da orta seviyede olduğu; 

13. Çoğunluğun öğretim üyelerini ve araştırma görevlilerini yeterli bulduğu; 

14. Çoğunluğun kayıt yenileme sistemini yeterli bulduğu; 

15. Çoğunluğun Rize şehrinin sunduğu olanakları yetersiz bulduğu; 

16. Çoğunluğun bölümün sosyal etkinliklerini yetersiz bulduğu; 

17. Çoğunluğun beslenme ve barınma olanaklarının orta seviyede olduğu; 

18. Ankete katılanlarının yarısının bölümün internet sayfasını kontrol ettiği ve 

yarısının etmediği; 

19. Çoğunluğun bölümünde iş bulamayacağını düşündüğü; 

20. Çoğunluğun FEDEK ve akreditasyon süreci kapsamındaki çalışmalardan yeterli 

bilgiye sahip olmadığı; 

Sonuçları çıkarılmıştır. 

 Memnuniyetsizlikler ve Beklentiler; 

1. Fotokopi sırasında öğrencinin çok fazla ayakta beklediği ve birkaç sandalyenin 

olması gerektiği; 

2. Şikayetlerini ifade ettiklerinde  gerekenin yapılmadığı(2 kişi); ifade edilmiştir. 

 

 


