
ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET ANKETİNE İLİŞKİN RAPOR 

…. 2020 tarihinde yapılan Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi’ne 205 öğrenci katılmıştır. 

 

 Ankete katılanların %85,4’ü kadın, %14,6’sı erkektir. 

 Ankete katılanların %39’u 2. Sınıf, %32,2’si 1. Sınıf, %23,9’ü 4. Sınıftır, %2,4’ü 5 ve 

üstü, %2,4’ü 3 ve üstüdür. 

 Ankete katılanların tamamı Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileridir. 

 Öğrencilerin Öğrenci duyurularını nasıl takip ediyorsunuz? Sorusuna, %71,2’si 

whatsapp, %37,2’i mail-sms, %45,4’ü bölüm-internet sayfası, %14,1’i duyuru 

panosu cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin, Bölüm ya da üniversite değişikliği için üniversite sınavına tekrar 

girmeyi düşünür müsünüz? Sorusuna, 139’u hayır, 66’sı evet, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin, yatay geçişle üniversitenizi değiştirmek ister misiniz?  Sorusuna, 

173’ü hayır, 32’si evet, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizin Erasmus, Farabi, Mevlana öğrenci değişim 

programları hakkında bilginiz var mı? Sorusuna, 154’ü evet, 51’i hayır, cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizin Erasmus, Farabi, Mevlana öğrenci değişim 

programları ile yurt dışında veya yurt içinde eğitim veren anlaşmalı bir 

üniversiteye gitmeyi düşünür müsünüz? Sorusuna, 137’si hayır, 68’i evet, cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin FEDEK akreditasyon ve kalite yönetim sistemi süreci kapsamındaki 

çalışmalar hakkında bilginiz var mı? Sorusuna, 156’sı hayır, 49’u evet cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin herhangi bir klübe üye misiniz? Sorusuna, 155’i hayır, 50’si evet 

cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin, derslerin devam zorunluluğu, sınav ve değerlendirme işlemleri 

hakkında bilginiz var mı? Sorusuna, 185’i evet, 20’si hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin fakülteniz öğrenci temsilcinizi tanır mısınız? Sorusuna, 106’sı evet, 99’u 

hayır cevabını vermiştir. 



 Öğrencilerin bölümünüzün öğrenci temsilcinizi tanır mısınız? Sorusuna, 173’ü evet, 

32’si hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilere bölümünüzün internet sayfasını ziyaret eder misiniz? Sorusuna, 173’ü 

evet, 32’si hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin bölümünüzün sosyal medya hesaplarını takip eder misiniz? Sorusuna, 

105’i evet, 100’ü hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin bölümünüzde öğrenci olarak değer görür ve dikkate alınır mısınız? 

Sorusuna, 164’ü evet, 41’i hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin mezun olunca çalışacağınız iş alanları konusunda bilginiz var mı? 

Sorusuna, 168’i evet, 37’si hayır cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizin kütüphane imkanlarından önermesine 100’ü çok 

memnunum, 88’i memnunum, 7’si bir fikrim yok, 5’i memnun değilim, 5’, hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizde yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerden önermesine 

49’u çok memnunum, 86’sı memnunum, 37’si bir fikrim yok, 14’ü memnun değilim, 

19’u hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizde düzenlenen sportif faaliyetlerden önermesine 17’si çok 

memnunum, 40’ı memnunum, 92’si bir fikrim yok, 28’i memnun değilim, 28’i hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin üniversitemizde sunulan sosyal hizmetlerden önermesine 36’sı çok 

memnunum, 72’si memnunum, 40’ı bir fikrim yok, 34’ü memnun değilim, 23’ü hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, üniversitemiz yemekhane hizmetlerinden önermesine, 71’i çok 

memnunum, 74’ü memnunum, 40’ı bir fikrim yok, 13’ü memnun değilim, 7’si hiç 

memnun değilim, şıklarını tercih etmiştir. 

 Öğrencilerin, üniversitemiz yurt imkanlarından önermesine, 53’ü çok memnunum, 

71’i memnunum, 53’ü bir fikrim yok, 13’ü memnun değilim, 15’i hiç memnun değilim, 

şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, üniversitemizin ulaşım imkanlarından önermesine, 62’si çok 

memnunum, 85’i memnunum, 29’u bir fikrim yok, 17’si memnun değilim, 12’si hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 



 Öğrencilerin, fakültemiz yöneticilerin öğrencilerle olan iletişiminden önermesine, 

55’i çok memnunum, 86’sı memnunum, 34’ü bir fikrim yok, 19’u memnun değilim, 

11’i hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin fakültemiz idari personelinin yardımcı ve sorunlarda yol gösterici 

olmasından önermesine, 59’u çok memnunum, 81’i memnunum, 42’si bir fikrim yok, 

11’i memnun değilim, 12’si hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, öğrenci işlerinin işlerinize yardımcı ve yol gösterici olmasından 

önermesine, 49’u çok memnunum, 89’u memnunum, 30’u bir fikrim yok, 18’i 

memnun değilim, 19’u hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, fakültemiz ortak kullanım alanlarının temizliğinden önermesine, 66’sı 

çok memnunum, 75’i memnunum, 31’i bir fikrim yok, 19’u memnun değilim, 14’ü hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz yöneticileri ile olan iletişiminden önermesine, 69’u çok 

memnunum, 80’i memnunum, 31’i bir fikrim yok, 13’ü memnun değilim, 12’si hiç 

memnun değilim, şıklarını tercih etmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz öğretim elemanları ile olan iletişiminizden önermesine, 

80’i çok memnunum, 82’si memnunum, 30’u bir fikrim yok, 7’si memnun değilim, 6’sı 

hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz öğretim kadrosundan önermesine, 90’ı çok memnunum, 

78’i memnunum, 23’ü bir fikrim yok, 11’i memnun değilim, 3’ü hiç memnun değilim, 

şıklarını tercih etmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz eğitim öğretim ders müfredatından önermesine, 59’u çok 

memnunum, 85’i memnunum, 31’i bir fikrim yok, 20’si memnun değilim, 10’u hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz ders programından önermesine, 42’si çok memnunum, 98’i 

memnunum, 28’i bir fikrim yok, 26’sı memnun değilim, 11’i hiç memnun değilim, 

şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, yabancı dil derslerinin yeterliliğinden önermesine, 36’sı çok 

memnunum, 58’i memnunum, 62’si bir fikrim yok, 20’si memnun değilim, 29’u hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 



 Öğrencilerin, ders programı hazırlarken öğrencilerin isteklerinin dikkate 

alınmasından önermesine, 27’si çok memnunum, 38’i memnunum, 77’si bir fikrim 

yok, 34’ü memnun değilim, 29’u hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, sınav programı hazırlanırken öğrenci isteklerinin dikkate alınmasından 

önermesini, 26’sı çok memnunum, 53’ü memnunum, 72’si bir fikrim yok, 25’i 

memnun değilim, 29’u hiç memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz dersliklerinin fizikî imkanlarından önermesine, 49’u çok 

memnunum, 83’ü memnunum, 47’si bir fikrim yok, 13’ü memnun değilim, 13’ü hiç 

memnun değilim, şıklarını tercih etmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüz bilimsel faaliyetlerinden önermesine, 38’i çok memnunum, 

50’si memnunum, 79’u bir fikrim yok, 15’i memnun değilim, 23’ü hiç memnun 

değilim, şıklarını seçmiştir. 

 Öğrencilerin, bölümünüzün sosyal ve kültürel faaliyetlerinden önermesine, 50’si çok 

memnunum, 73’ü memnunum, 41’i bir fikrim yok, 20’si memnun değilim, 21’i hiç 

memnun değilim, şıklarını seçmiştir. 

 

Bu sonuçlardan hareketle; 

1. Ankete katılanların çoğunluğun kadın olduğu; 

2. Ankete katılanların çoğunluğun 2. Sınıf olduğu; 

3. Çoğunluğun öğrenci duyurularını whatsapp ve bölüm sayfasından takip ettiği; 

4. Çoğunluğun üniversite sınavına tekrar girmeyi düşünmediği; 

5. Çoğunluğun yatay geçişle üniversite değiştirmek istemediği; 

6. Çoğunluğun Erasmus, Farabi, Mevlana öğrenci değişim programlarından haberdar 

olduğu; 

7. Çoğunluğun yurt dışında veya içinde başka bir üniversiteye eğitim amaçlı gitmek 

istemediği( Erasmus, Farabi, Mevlana); 

8. Çoğunluğun FEDEK akreditesyon ve kalite yönetim sürecindeki çalışmalardan 

haberdar olmadığı; 

9. Çoğunluğun herhangi bir klübe üye olmadığı; 

10. Çoğunluğun derslerin devam zorunluluğu, sınav ve değerlendirme işlemleri hakkında 

bilgisinin olduğu; 

11. Ankete katılanların yarısının fakülte öğrenci temsilcisini tanıdığı; 



12. Çoğunluğun bölümünün öğrenci temsilcisini tanıdığı; 

13. Çoğunluğun bölümün internet sayfasını ziyaret ettiği; 

14. Ankete katılanlarının yarısının bölümün sosyal medya hesaplarını takip ettiği; 

15. Çoğunluğun bölümde öğrenci olarak değer görüldüğü ve dikkate alındığı; 

16. Çoğunluğun mezun olunca çalışacağı iş alanları konusunda bilgisinin olduğu; 

17. Çoğunluğun üniversitenin kütüphane imkanlarından çok memnun olduğu; 

18. Çoğunluğun yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerden memnun olduğu; 

19. Çoğunluğun üniversitede düzenlenen sportif faaliyetlerle ilgili bir fikrinin olmadığı; 

20. Çoğunluğun sunulan sosyal hizmetlerden memnun olduğu; 

21. Çoğunluğun yemekhane hizmetinden memnun olduğu; 

22. Çoğunluğun yurt imkanlarından memnun olduğu; 

23. Çoğunluğun ulaşım imkanlarından memnun olduğu; 

24. Çoğunluğun fakülte yöneticilerin öğrencilerle olan iletişiminden memnun olduğu; 

25. Çoğunluğun idari personelin yardımcı ve yol gösterici olmasından memnun olduğu; 

26. Çoğunluğun öğrenci işlerinin yardımcı ve yol gösterici olmasından memnun olduğu; 

       27.Çoğunluğun ortak kullanım alanının temizliğinde memnun olduğu; 

       28. Çoğunluğun bölümün yöneticileri ile olan iletişiminde memnun olduğu; 

       29. Çoğunluğun öğretim elemanı ile olan iletişiminde memnun olduğu; 

       30. Çoğunluğun öğretim kadrosundan çok memnun olduğu; 

       31. Çoğunluğun ders müfredatından memnun olduğu; 

       32. Çoğunluğun ders programından memnun olduğu; 

       33. Çoğunluğun yabancı dil derslerinin yeterliliğiyle ilgili bir fikrini olmadığı; 

       34. Çoğunluğun ders programı hazırlanırken öğrencilerin isteklerinin dikkate alınıp             

             alınmamasıyla ilgili bir fikrinin olmadığı; 

       35. Çoğunluğun sınav programı hazırlanırken öğrencilerin isteklerinin dikkate alınıp  

              alınmamasıyla ilgili bir fikrinin olmadığı; 

       36. Çoğunluğun bölümün fizikî imkanlarından memnun olduğu; 

       37. Çoğunluğun bölümün bilimsel faaliyetleriyle ilgili bir fikrinin olmadığı; 



      38.  Çoğunluğun bölümün sosyal ve kültürel faaliyetlerinden memnun olduğu; Sonuçları 

çıkarılmıştır. 

Öğrencilerin açık uçlu olarak bölümle ilgili yaptıkları değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: 

a) Memnuniyetsizlikler ve Beklentiler; 

1. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin olmadığı; 4 kişi 

2. Sınavlar hakkında bir açıklamanın yapılması gerektiği; 

3. Virüs döneminde vizelerin/sınavların online olması gerektiği; 5 kişi 

4. Sınavların ödev şeklinde olması gerektiği; 4 kişi 

5. Yaz telafi eğitiminin yapılması gerektiği; 2 kişi 

6. Mezuniyet töreninin yapılması gerektiği; 

7. Türk Dili ve Edebiyatının yalnızca tarihi bilgiden ibaret olmadığının gösterilmesinin 

gerektiği; 

8. Binanın çok eski olduğu ve Türk Dili ve Edebiyatına yeterince imkanlar 

sağlanmadığı; 2 kişi 

9. Öğrencinin sadece sosyal ve kültürel alanda değil alanında kendini geliştirebilecek 

faaliyetlerin de olması gerektiği; 

10.  Öğrenciyi muhafaza edecek yeterli, kapalı alanların ve kafelerin olmadığı; 

11.   Oturma alanlarının az olduğu ve daha yeşil alanların olması gerektiği; 

12.   Tez teslim tarihinin uzatılmasının gerektiği; 

13.   Gezilerin, bahar şenliklerinin olması gerektiği; 

14. Çoğunun internet imkanlarının kısıtlı olduğu; ifade edilmiştir. 

b) Memnuniyetler; 

1. Her şey için teşekkür edilmiş. 

2. Egosu olmayan ve öğrenci yanlısı akademisyenlere teşekkür edilmiş. 

3. Bir öğrencinin Geliştirme Vakfı Topluluğu’na(2 kişi) ve Tiyatro Klübü’ne üye 

olduğu; yine bir öğrencinin Kütüphane Topluluğu başkanı olduğu; belirtilmiştir. 

 

 

                     



 

 

 


