
2020-2021 ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYETİ ANKETİ RAPORU 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 26.04.2021 de düzenlenen Öğrenci Memnuniyeti 

Anketi’ne 95 öğrenci katılmıştır. 

1. Ankete katılanların %85,2’sini kadınlar, %14,8’ini erkekler oluşturur. 

2. Ankete katılanların %17,2’sini 1. sınıflar, %24,6’sını 2. sınıflar, %26,2’sini 3. 

sınıflar, %32’sini 4. Sınıflar oluşturur. 

3. Ankete katılanların %99,2’sini Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve %0,8’ini 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri oluşturur. 

4. Öğrenci duyurularını nasıl takip ediyorsunuz, sorusuna öğrencilerin; 

%69,7’si mail-sms, %67,2’si whatsapp, %41,8’i bölüm internet sayfası, %9’u 

duyuru panosu cevabını vermiştir. 

5. Bölüm ya da üniversite değişikliği için üniversite sınavına tekrar girmeyi 

düşünür müsünüz, sorusuna, öğrencilerin; %70,5’i hayır, %29,5’i evet, 

cevabını vermiştir. 

6. Yatay geçiş ile üniversitenizi değiştirmek ister misiniz, sorusuna, 

öğrencilerin; %73,8’i hayır, %26,2’si evet cevabını vermiştir. 

7. Üniversitemizin Erasmus+, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim 

programları hakkında bilginiz var mı, sorusuna, öğrencilerin; %64,8’i evet, 

%35,2’si hayır, cevabını vermiştir. 

8. Üniversitemizin, Erasmus+, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim 

programları ile yurt dışında veya yurt içinde eğitim veren anlaşmalı bir 

üniversiteye gitmeyi düşünür müsünüz, sorusuna; öğrencilerin %60,7’si 

hayır, %39,3’ü evet, cevabını vermiştir. 

9. FEDEK akreditasyon ve kalite yönetim sistemi süreci kapsamındaki 

çalışmalar hakkında bilginiz var mı, sorusuna; öğrencilerin %80,3’ü hayır, 

19,7’si evet, cevabını vermiştir. 

10. Herhangi bir öğrenci kulübüne üye misiniz, sorusuna; %40,2’si hayır, 

cevabını vermiştir. Öğrencilerin; 1’i Dağcılık, 2’i Görsel Sanatlar-resim, 1’i 

Halk dansları, 2’si Kütüphane topluluğu, 4’ü Kızılay, 1’i Yeşilay, 1’i Tema, 

1’i RTEÜ Geliştirme Vakfı, 4’ü Tiyatro Kulübü üyesidir. 

11. Derslerin devam zorunluluğu, sınav ve değerlendirme hakkında bilginiz 

var mı, sorusuna, öğrencilerin; %95,1’i evet, %4,9’u hayır, cevabını vermiştir. 

12. Fakültenizin öğrenci temsilcisini tanır mısınız, sorusuna, öğrencilerin; %78, 

7’si hayır, %21, 3’ü evet, cevabını vermiştir. 

13. Bölümünüzün öğrenci temsilcisini tanır mısınız, sorusuna, öğrencilerin; 

%53,3’ü hayır, %46,7’si hayır, cevabını vermiştir. 

14. Bölümünüzün internet sayfasını ziyaret eder misiniz, sorusuna, 

öğrencilerin; %91’i evet, %9’u hayır, cevabını vermiştir. 

15. Bölümünüzün sosyal medya hesaplarını takip eder misiniz, sorusuna, 

öğrencilerin; %64, 8’i evet, %35,2’si hayır, cevabını vermiştir. 

16. Bölümünüzde öğrenci olarak değer görür ve ciddiye alınır mısınız, 

sorusuna, öğrencilerin; %80,3’ü evet, %19,7’si hayır, cevabını vermiştir. 

17. Mezun olunca çalışacağınız iş alanları konusunda bilginiz var mı, 

sorusuna, öğrencilerin; %79,5’i evet, %20, 5’i hayır, cevabını vermiştir. 

18. Üniversitenin kütüphane imkânlarıyla ilgili, öğrencilerin; %36,9’u 

memnunum, %29,5’i çok memnunum, %24,6’sı bir fikrim yok, %6,6’sı hiç 

memnun değilim, %2,5’i memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 



19. Üniversitede yapılan sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili, öğrencilerin; 

%37,7’si memnunum, %29,5’i bir fikrim yok, %16,4’ü çok memnunum, 

%9,8’i hiç memnun değilim, %6,6’sı memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

20. Üniversitede düzenlenen sportif faaliyetleriyle ilgili, öğrencilerin; %52,5’i 

bir fikrim yok, %19,7’si hiç memnun değilim, %10,7’si memnun değilim, 

%9,8’i memnunum, %7,4’ü çok memnunum, şıkkını seçmiştir. 

21. Üniversitede sunulan sosyal hizmetlerle ilgili, öğrencilerin; %42,6’sı bir 

fikrim yok, %22,1’i memnunum, %15,6’sı memnun değilim, %10,7’si hiç 

memnun değilim, %9’u çok memnunum, şıkkını seçmiştir. 

22. Üniversitenin yemekhane hizmetleriyle ilgili, öğrencilerin; %35,2’si 

memnunum, %23’si bir fikrim yok, %17,2’si çok memnunum, %8,2’si 

memnun değilim, %7,4’ü hiç memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

23. Üniversitenin yurt imkânlarıyla ilgili, öğrencilerin; %36,9’u bir fikrim yok, 

%27’si memnunum, %19,7’si çok memnunum, %12,3’ü hiç memnun değilim, 

%4,1’i memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

24. Üniversitenin ulaşım imkânlarıyla ilgili, öğrencilerin; %29,5’i memnunum, 

%27’si bir fikrim yok, %23,8’i çok memnunum, %12,3’ü hiç memnun 

değilim, %7,4’ü memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

25. Fakülte yöneticilerin öğrencilerle olan iletişimiyle ilgili, öğrencilerin; %41’i 

memnunum, %23,8’i bir fikrim yok, %16,4’ü çok memnunum, %9,8’i hiç 

memnun değilim, %9’u memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

26. Fakültenin idari personelinin yardımcı ve sorunlarda yol gösterici 

olmasıyla ilgili, öğrencilerin; %45,9’u memnunum, %19,7’si çok memnunum, 

%19,7’si bir fikrim yok, %9,8’i hiç memnun değilim, %4,9’u memnun 

değilim, şıkkını seçmiştir. 

27. Öğrenci işlerinin işlemlerde yardımcı ve yol gösterici olmasıyla ilgili, 

öğrencilerin; %39,3’ü memnunum, %22,1’i bir fikrim yok, %16,4’ü çok 

memnunum, %13,1’i memnun değilim, %9’u hiç memnun değilim, şıkkını 

seçmiştir. 

28. Fakültenin ortak kullanım alanlarının temizliğiyle ilgili, öğrencilerin; 

%33,6’sı memnunum, %28,7’si bir fikrim yok, %21, 3’ü çok memnunum, 

%9’u hiç memnun değilim, %7,4’ü memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

29. Bölümünüzün yöneticileri ile olan iletişimiyle ilgili, öğrencilerin; %39,3’ü 

memnunum, %28,7’si bir fikrim yok, %18’i çok memnunum, %10,7’si hiç 

memnun değilim, %3,3’ü memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

30. Bölümünüzün öğretim öğretim elemanları ile iletişimiyle ilgili, %44,3’ü 

memnunum, %27’si çok memnunum, %17,2’si bir fikrim yok, %6,6’sı hiç 

memnun değilim, %4,9’u memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

31. Bölümün öğretim kadrosuyla ilgili, öğrencilerin; %41,8’i memnunum, 

%35,2’si çok memnunum, %13,9’u bir fikrim yok, %6,6’sı memnun değilim, 

%2,5’i hiç memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

32. Bölümün eğitim-öğretim ders müfredatıyla ilgili, öğrencilerin; %46,7’si 

memnunum, %23,8’i çok memnunum, %13,9’u bir fikrim yok, %10,7’si 

memnun değilim, %4,9’u hiç memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

33. Bölümün ders programıyla ilgili, öğrencilerin; %46,7’si memnunum, %21, 

3’ü çok memnunum, %16,4’ü bir fikrim yok, %9’u memnun değilim, %6,6’sı 

hiç memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

34. Yabancı dil derslerinin yeterliliğiyle ilgili, öğrencilerin; %38,5’i bir fikrim 

yok, %27’si memnunum, %11,5’i çok memnunum, %11,5’i memnun değilim, 

%11,5’i hiç fikrim yok, şıkkını seçmiştir. 



35. Ders programı hazırlanırken öğrenci isteklerinin dikkate alınmasıyla 

ilgili, öğrencilerin; %31,1’i bir fikrim yok, %23,8’i memnunum, %22,1’i hiç 

memnun değilim, %14,8’i memnun değilim, %8,2’si çok memnunum, şıkkını 

seçmiştir. 

36. Sınav programı hazırlanırken öğrenci isteklerinin dikkate alınmasıyla 

ilgili, öğrencilerin; %33,6’sı bir fikrim yok, %23,8’i hiç memnun değilim, 

%18,9’u memnunum, %15,6’sı memnun değilim, %8,2’si çok memnunum, 

şıkkını seçmiştir. 

37. Bölümün dersliklerinin fiziki imkânlarıyla ilgili, öğrencilerin; %37,7’si bir 

fikrim yok, %25,4’ü memnunum, %14,8’i çok memnunum, %13,1’i hiç 

memnun değilim, %9’u memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

38. Bölümün laboratuvar imkânlarıyla ilgili, öğrencilerin; %57,9’u bir fikrim 

yok, %18,4’ü memnunum, %10,5’i hiç memnun değilim, %9,6’sı çok 

memnunum, %3,5’i memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

39. Bölümün bilimsel faaliyetleriyle ilgili, öğrencilerin; %45,9’u bir fikrim yok, 

%23,’ü memnunum, %13,9’u çok memnunum, %9’u çok memnunum, %8,2’si 

memnun değilim, şıkkını tercih etmiştir. 

40. Bölümün sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili, öğrencilerin; %32,8’i 

memnunum, %32’si bir fikrim yok, %13,9’u çok memnunum, %11,5’i hiç 

memnun değilim, %9,8’i memnun değilim, şıkkını seçmiştir. 

41. Son olarak bazı öğrenciler; okula dönmek istediklerini, online ders süresi 90 

dakikanın çok uzun olduğunu, okul açılınca sosyal aktivitelerin daha fazla 

olmasının gerektiğini, ders, sınav programı ve ders işlemeyle ilgili isteklerinin 

dikkate alınması gerektiğini, online ders sırasında hocaların ekrana, konu ile 

alakalı pdf, makale, görsel vb. bir şeyler paylaşması gerektiğini, sınav 

esnasında kamera zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini, seçmeli ders 

seçiminde öğrencinin isteklerinin dikkate alınması gerektiğini, kendilerinin 

görüşlerinin dikkate alınması ve maillere dönüş yapılması gerektiğini 

bildirmişlerdir. 
 

Bu cevaplardan hareketle; 

 Ankete katılanların çoğunluğunu, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün 

öğrencilerinin,    kadınların ve 4. sınıfların oluşturduğu; 

 Çoğunluğun, öğrenci duyurularını mail-sms ve whatsapp yoluyla takip 

ettiği; 

 Çoğunluğun, üniversite sınavına tekrar girmeyi düşünmediği; 

 Çoğunluğun, yatay geçişle üniversitesini değiştirmek istemediği; 

 Çoğunluğun, Erasmus+, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programı 

hakkında bilgi sahibi olduğu; 

 Çoğunluğun, öğrenci değişim programları ile yurt içinde veya yurt 

dışında eğitim veren üniversiteye gitmek istemediği; 

 Çoğunluğun, FEDEK akreditasyon ve kalite yönetim sistemi süreci 

kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmadığı; 

 Çoğunluğun, öğrenci kulübüne üye olmadığı; 

 Çoğunluğun, derslerin devam zorunluluğu ve sınav değerlendirme 

hakkında bilgi sahibi olduğu; 

 Çoğunluğun, fakülte öğrenci temsilcisini tanımadığı; 

 Çoğunluğun, bölüm öğrenci temsilcisini tanımadığı; 

 Çoğunluğun, bölüm internet sayfasını takip ettiği; 

 Çoğunluğun, bölümün sosyal medya hesaplarını takip ettiği; 



 Çoğunluğun, öğrenci olarak değer gördüğünü düşündüğü; 

 Çoğunluğun, mezun olunca, bölümüyle ilgili iş alanları hakkında 

bilgisinin olduğu; 

 Çoğunluğun, üniversitenin kütüphane imkânlarından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, üniversitede yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerden 

memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, üniversitede düzenlenen sportif faaliyetlerle ilgili bir 

fikrinin olmadığı; 

 Çoğunluğun, üniversitede sunulan sosyal hizmetlerle ilgili bir fikrinin 

olmadığı; 

 Çoğunluğun, üniversitede verilen yemekhane hizmetleriyle ilgili 

memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, üniversitenin yurt imkânlarından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, üniversitenin ulaşım imkânlarından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, fakülte yöneticilerinin kendileriyle olan iletişimden 

memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, fakültenin idari personelinin yardımcı ve sorunlarda yol 

gösterici olmasından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, öğrenci işlerinin işlemlerde yardımcı ve yol gösterici 

olmasından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, fakültenin ortak kullanım alanlarının temizliğinden 

memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümün yöneticileri ile olan iletişiminden memnun 

olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümün öğretim elemanları ile olan iletişiminden 

memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümün öğretim kadrosundan memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümünün eğitim-öğretim ders müfredatından memnun 

olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümün ders programından memnun olduğu; 

 Çoğunluğun, yabancı dil derslerinin yeterliliği ile ilgili bir fikrinin 

olmadığı; 

 Çoğunluğun, ders programı hazırlanırken öğrenci isteklerinin dikkate 

alınmasıyla ilgili memnun olmadığı; 

 Çoğunluğun, sınav programı hazırlanırken öğrenci isteklerinin dikkate 

alınmasıyla ilgili bir fikrinin olmadığı; 

 Çoğunluğun, bölümün dersliklerinin fiziki imkânlarından memnun 

olduğu; 

 Çoğunluğun, bölümün laboratuvar imkânlarıyla ilgili bir fikrinin 

olmadığı; 

 Çoğunluğun, bölümün bilimsel faaliyetleriyle ilgili bir fikrinin 

olmadığı; 

 Çoğunluğun, bölümün sosyal ve kültürel faaliyetlerinden memnun 

olduğu; 
 

Sonuçları tespit edilmiştir. 
 

 

 

 


