
Öğretim Üyesi ve Ders Değerlendirme Anketi Formu 

MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT
FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ

BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANI-
DERS DEĞERLENDİRME FORMU

BELGE NO: ............ FORM SAYFA YAYIM TARİHİ: 2017/ 2018

Sevgili Öğrenciler,

Öğretim  Elemanı  ve  Ders  Değerlendirme  Anketi,  Bölümümüzde
eğitim  ve  öğretimin  kalitesini  yükseltmek  amacıyla  yürütülen
değerlendirme çalışmalarının önemli  bir  parçasıdır.  Ankette yer alan
maddelere vereceğiniz samimi ve içten cevaplar, sizlere daha nitelikli
eğitim-öğretim  hizmeti  sunmamıza  yardımcı  olacaktır.  Lütfen,  tüm
soruları özenle cevaplayınız. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

Dersin Kodu ve Adı

Dersin Sorumlusu / Sorumluları

Değerlendirme Yarıyılı 20...... - 20......  □ Güz Yarıyılı □  Bahar  Yarıyılı
□ Yaz Okulu

DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI HAKKINDA (1-12 arası) Değerlendirm
e

1. Hiç Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kısmen katılıyorum 4. Katılıyorum 5.
Tamamen Katılıyorum

1 2 3 4 5

1. Sosyoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilme becerisi.

2.  Sosyoloji  alanındaki  problemleri  saptama,  tanımlama,  formüle  etme  ve  çözme
becerisi; bu amaçla uygun analiz
ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme
ve çağdaş yöntemleri
uygulama becerisi.
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4. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve
bilişim teknolojilerini etkin
bir şekilde kullanma becerisi.

5. Sosyoloji alanına göre deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme, arşivleme, metin
çözme ve yorumlama becerisi.

6. Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme becerisi.

9. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

10.  Sosyoloji  uygulamalarının  evrensel  ve  toplumsal  boyutlarda  sağlık,  çevre  ve
güvenlik üzerindeki etkileri ile
çağın  sorunları  hakkında  bilgi;  mühendislik  çözümlerinin  hukuksal  sonuçları
konusunda farkındalık yaratma.
11. Sosyal ve kültürel konularda bilgi.

12. Yeterli düzeyde mesleki pratik deneyim.

DERSİN SORUMLUSU HAKKINDA (13- 26 arası)

1. Hiç Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kısmen katılıyorum 4. Katılıyorum 5.
Tamamen Katılıyorum

1 2 3 4 5

13. Dersin öğretim elemanı dersine özen göstermektedir.

14. Dersin öğretim elemanı düzenli bir şekilde dersine devam etmektedir.

15. Dersin öğretim elemanı etkili bir zaman yöntemi uygulamaktadır.

16. Ders akademik takvime göre planlanmakta ve işlenmektedir.
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17. Yoklama ve devamsızlık işlemlerinin etkin olduğuna inanıyorum.

18.  Dersin  öğretim  elemanı  öğrencilerin  derse  karşı  ilgilerini  çekmekte  ve  dersi
öğretmekte başarılıdır.19. Dersin öğretim elemanın öğrencilere yönelik tutum ve davranışları olumlu ve eşit
uzaklıktadır.20. Dersin öğretim elemanı ders saatleri dışında, dersle ilgili olarak öğrenciye zaman
ayırmaktadır.21. Dersin öğretim elemanı öğrencileri derse katılım konusunda teşvik etmektedir.

22. Dersin öğretim elemanı ders esnasında sınıf yönetiminde başarılıdır.

23. Dersin öğretim elemanı alanındaki güncel değişimleri takip eder ve bilimsel hata
yapmamaya özen
göstermektedir.24.  Dersin  öğretim  elemanı  dersin  içeriğine  uygun  strateji,  yöntem  ve  teknikleri
kullanmaktadır.25. Dersin öğretim elemanı geri bildirim (dönüt) sürecini işletebilmektedir.

26.  Dersin öğretim elemanı  derste  disiplin  dışı  davranışlarda  (her  türlü taciz,  içki
içmek vb) bulunmamaktadır.DERS HAKKINDA (27-39 arası)

1. Hiç Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kısmen katılıyorum 4. Katılıyorum 5.
Tamamen Katılıyorum

1 2 3 4 5

27. Dönem başında dersin ulaşılmak istenilen hedefleri açıklanmaktadır.

28.  Derste  kullanılan  öğretim  materyalleri,  araç  ve  gereçler  ile  kaynaklar  dersin
hedefleri için uyumludur.29.  Derste kullanılan öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri dersin hedefleri için
uygundur.30. Öğrenme-öğretme sürecinde verilen bilgiler öğrencilerin seviyesine uygundur.

31.  Öğrenme-öğretme  sürecinde  araştırma-incelemeye  yönelik  etkinliklere  yer
verilmektedir.32. Derste edinilen bilgi ve beceriler mesleki yaşantıya katkı sağlamaktadır.

33. Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel yaşantıya katkı sağlamaktadır.

34. Dersin kredisi ve saati dersin içeriği ile uyumludur.

35.  Dersin  öğrenme-öğretme  süreci  eleştirel  düşünme  süreç  ve  becerilerini
geliştirmektedir.36.  Dersin  öğrenme-öğretme  süreci  yaratıcı  düşünme  süreç  ve  becerilerini
geliştirmektedir.37. Dersin işlendiği fiziki koşullar dersin hedeflerine hizmet etmektedir.

38. Ders kapsamındaki tüm konular işlenmiştir.

39. Dersin hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına yönelik değerlendirme yapılmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME HAKKINDA (40- 47 arası)

1. Hiç Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kısmen katılıyorum 4. Katılıyorum 5.
Tamamen Katılıyorum

1 2 3 4 5

40. Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanmaktadır.

41. Dersin içeriğinde yer alan bilimsel bilgileri kapsayan ölçüm yapılmaktadır.

42.  Derste  kullanılan  ölçme  ve  değerlendirme  işlemleri  uygun  koşullarda
yapılmaktadır.43. Derste ölçme değerlendirme süreci ve işlemleri objektif yapılmaktadır.

44. Derste yapılan ölçme sonuçlarının geri bildirimi öğrencilere verilmektedir.

45.  Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da
yapılmaktadır.46.  Dersin  öğretim  elemanı  derse  ilişkin  sınav  kağıtlarını  incelemeye  fırsat
vermektedir.DERSĠN SORUMLUSU  VE/VEYA  DERSLE  ĠLGĠLĠ DĠĞER GÖRÜġLERĠNĠZĠ
SAYFANIN ALT KISMINDA KISACA
YAZABĠLĠRSĠNĠZ.
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Öğrenci Bölüm Memnuniyet Anketi Formu 

   Sevgili Öğrenciler, 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

                                      ÖĞRENCİ BÖLÜM MEMNUNİYETİ ANKETİ FORMU 
(Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri) 

BELGE
NO: ............ 

FORM
NO: ..................... 

SAYFA
SAYISI: ......... 

YAYIM TARİHİ: ....../ ......./ 2018

Bu  veri  toplama  aracı,  Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Sosyoloji  lisans/lisansüstü
öğrencilerinin  kurumsal  memnuniyet  durumunun  saptanması  amacıyla  hazırlanmıştır.
Anketimiz  kişisel  bilgilerinize  ve  öğrencilerin  bölümünden  memnuniyet  durumuna  ilişkin
ifadeleri  içeren  kısımlardan  oluşmaktadır.  Anketlerden  elde  edilen  bilgiler,  bölümümüzde
verilen  hizmet  kalitesinin  artırılması  çalışmalarında  kullanılacaktır.  Ankete  vereceğiniz
samimi ve doğru yanıtlar, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.
Katılımınız için teşekkür ederiz. 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

Değerlendirme tarihi:   
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ               
Fakülteniz/ Enstitünüz  
Bölümünüz  
Anabilim Dalınız / Programınız  

Program türünüz      
(   ) Lisans                  
(   ) Yüksek lisans
(   ) Doktora

Programınız (Lisansüstü için)     

Cinsiyetiniz   
(   ) K               
(   ) E

Yaşınız  

MSKÜ’ nin seçtiğiniz bu bölümü kaçıncı
tercihinizdi? 

(   ) 1-3        

(   ) 4-6       

(   ) 7 -9           
(   ) 10-12           
(   ) 13-üzeri

Bölümünüzü  bu  mesleği  bilerek  mi
seçtiniz?

(   ) EVET           
 (   ) HAYIR 

MSKÜ’  nin  bu  bölümünü  tercih
etmenizdeki en önemli nedeniniz?

(   ) Kaliteli eğitim        
(   ) Mesleki ilgi       
(   ) LYS puanı           
(   ) Diğer 

MSKÜ’  nin  seçtiğiniz  bu  bölümüne
gelmekle  doğru  bir  seçim  yaptığınızı
düşünüyor musunuz? 

(   ) EVET           

(   ) HAYIR



AKADEMİK  ORTAM  VE  ÖĞRENMEYİ  DESTEKLEYİCİ  OLANAKLAR
HAKKINDA (1-26 arası) 

Değerlendirme 

1.  Hiç  katılmıyorum   2.  Katılmıyorum   3.  Kararsızım   4.  Katılıyorum    5.
Tamamen katılıyorum 

1 2 3 4 5 

1. Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.         
2. Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır.      
3. İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.          
4. Yönetim öğrenciyi ilgilendiren duyuruları zamanında ve etkin olarak yapmaktadır.      
5. Öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında işlenmektedir.      
6. Bölümümüzün  öğrenci  otomasyon  sisteminden  ders  seçimini  kolayca
yapabilmekteyim.  

     

7.  Sosyal ve kültürel alanlardaki çağdaş gelişmeler konusunda bize katkı sağlayacak
faaliyetler için bölümümüzün yeterli ortamı sağladığını düşünüyorum. 

     

8. Derslerin işleniş tarzından (her bir dersin haftalık saati, dönem başında verilen plana
uygunluğu, interaktif olması gibi) memnunum. 

     

9. Ders programlarının ve içeriklerinin güncelleştirilmesi düzenli yapılmaktadır.      
10. Uygulamalı  derslerde,  öğrencilerin  katıldığı  uygulama  alanları,  dersin  amacına
uygun niteliktedir.   

     

11. Bölümde verilen derslerin teorik açıdan yeterli olduğu kanısındayım.      
12. Bölümde başlangıç düzeyinde verilen seçmeli yabancı dil eğitimi yeterlidir.      
13. Bölüm derslerimin hafta içindeki dağılımından memnunum.      
14. Bölüm, derslerde teknolojinin kullanılmasına imkân vermektedir.      
15. Bölümümüzün sahip olduğu alt  yapı  olanakları  (sınıf,  amfi,  dinlenme ortamları)
yeterlidir. 

     

16. Bölümdeki seçmeli dersleri yeterli görüyorum.       
17. Derslerin öğretim üyeleri ile iletişim kurma konusunda sıkıntı çekmiyoruz.       
18. Sınav  ölçme  ve  değerlendirme  kriterleri  ile  sınav  sonuçları  zamanında
duyurulmaktadır. 

     

19. Ders  dışı  zamanları  değerlendirme  imkânları  (dinlenme  ve  ders  çalışma  vb.)
mevcuttur. 

     

20. Danışmanlık hizmetinin bölümümüzde yeterli düzeyde verildiğini düşünüyorum.      
21. Hocalarımla derslerde ve ders dışında iletişim kurma olanakları yeterli düzeydedir.       
22. Bölümümüzün iş dünyasını tanımada sağladığı imkânlar (konuşmacı getirme, gezi
vb.) yeterlidir. 

     

23. Şu ana kadarki eğitimim süresince bölümümün ve yönetim kadrolarının gereksinim
duyduğumda yeterli desteği verdiğini düşünüyorum. 

     

24. Bölümümüzdeki  eğitim,  öğretim, araştırma ve sosyal  faaliyetlerden genel  olarak
memnumum.  

     

ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN GENEL HİZMETLER HAKKINDA  (25-34 arası)

1. Hiç katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4.  Katılıyorum 5. Tamamen
katılıyorum 

1 2 3 4 5 

25. Bölümdeki tuvalet ve lavabolar yeterli sayıda olup, temizdir.    
  

     

26. Derslikler temiz ve aydınlatması yeterlidir.      
27. Dersliklerin ısınması yeterlidir.       
28. Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur.      
29. Bölümün sağladığı burs / kısmi zamanlı iş olanakları yeterlidir.      
30. Görsel materyal sunum araçlarının bulunduğu dersliklerin karartılması yeterlidir.      
31.  Dersliklerde  elektrik  sistemi  (düğmeler,  prizler,  ampul  yatakları)  ve  ampuller
kontrol edilmektedir. 

     



32. Dersliklerin kapasitesi (büyüklük vb.) öğrenci sayısını karşılamaktadır.       
33. Dersliklerde akustik (sesin yankısı)  ses düzeni vardır.       
34. Ders dışı bilgisayar kullanım imkânı (internet, e-mail) yeterlidir.      
BELİRTMEK  İSTEDİĞİNİZ  DİĞER  GÖRÜŞLERİNİZİ  KISACA
YAZABİLİRSİNİZ. 

 



Eski Mezunlar Anket Formu

 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

                                                            ESKİ MEZUNLAR ANKET FORMU  
BELGE
NO: ............ 

FORM
NO: ..................... 

SAYFA SAYISI:
......... 

YAYIM TARİHİ: 2017/ 2018 

 
Sevgili Mezunlarımız, 
Bu  anket,  bölümümüzde  çağdaş  bir  eğitiminin  verilebilmesi  ve  eğitim  alt  yapısının
geliştirilmesine  yönelik  çalışmaların  bir  parçasını  oluşturmaktadır.  Bu  kapsamda  siz
mezunlarımızın  görüşlerine  ve  değerlendirmelerine  gereksinim  duyulmaktadır.  Lütfen,
aşağıdaki  anketi  doldurarak  Bölümümüze  ulaştırınız.  Katkılarınız  için  teşekkür  eder,
çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI 
KİŞİSEL BİLGİLER 
Adınız ve Soyadınız  

Bölüme Giriş ve Mezuniyet Yılınız  

İlk İşe Başlama Yılınız  

Şimdiye  Kadar  Çalıştığınız
Firma/Kurum Sayısı 

 

Halen  Çalıştığınız  Firmanın/Kurumun
Adı 

 

Çalışma Alanınız  

İşyerindeki Konumunuz  

Lisansüstü Eğitiminiz 
O Yok    
O Yüksek Lisans ……………………Üniversitesi   
 O Doktora ………………………….. Üniversitesi

Yazışma Adresiniz: 
 
e-posta: GSM: 

Telefon: (             ) Faks: (            ) 

ALMIŞ OLDUĞUNUZ LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL
DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme 

1.  Hiç  Katılmıyorum   2.  Katılmıyorum   3.  Kararsızım   4.
Katılıyorum  5. Tamamen Katılıyorum 

1 2 3 4 5 

1. Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Sosyoloji
Bölümü’nde aldığım eğitimin bugünkü kariyerime katkısı olmuştur. 

 

2. Lisans eğitimimin mevcut işimle ilgisi vardır. 

3. Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Sosyoloji
Bölümü’nde eğitim yapmayı genç kuşaklara öneririm. 
4. Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Sosyoloji
Bölümü’nde eğitim programı günceldir. 



5. Bölümün  akademik  kadrosu  eğitimin  yürütülmesi  açısından
yeterlidir. 
6. Bölümün derslikleri ve alt yapısı çağdaş bir eğitim için yeterlidir. 

7. Bölümün mezunlarla olan ilişkileri ve iletişimi yeterlidir. 

8. Sizce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunlarının en
kuvvetli yönü nedir? 

9. Sizce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunlarının en
zayıf yönü nedir? 

  
ALMIŞ  OLDUĞUNUZ  LİSANS  EĞİTİMİNİN  SİZE
KAZANDIRMIİ  OLDUĞU  NİTELİKLER  HAKKINDA
DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme 

1.  Hiç  Katılmıyorum   2.  Katılmıyorum   3.  Kararsızım   4.
Katılıyorum  5. Tamamen Katılıyorum 

1 2 3 4 5 

10.  Sosyoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve
uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi kazandım.  
11.  Sosyoloji  alanındaki  problemleri  saptama,  tanımlama,  formüle
etme  ve  çözme  becerisi;  bu  amaçla  uygun  analiz  ve  modelleme
yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandım. 
12.  Bir sistemi, süreci, toplumsal olgu ve olayı anlama, yorumlama,
ilgili  sorunları  çözme  ve  çağdaş  yöntemleri  uygulama  becerisi
kazandım.  
13.  Sosyoloji  uygulamaları  için  gerekli  olan çağdaş araçları  seçme,
kullanma,  geliştirme  ve  bilişim  teknolojilerini  etkin  bir  şekilde
kullanma becerisi kazandım. 
14.  Sosyoloji alanına göre tasarlama,  veri toplama, sonuçları analiz
etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi kazandım. 
15.  Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
kazandım. 
16.  Türkçe  sözlü ve  yazılı  etkin  iletişim kurma becerisi;  en az  bir
yabancı dil bilgisi kazandım. 
17.  Yaşam  boyu  öğrenme  bilinci,  bilgiye  erişebilme,  bilim  ve
teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi kazandım. 
18. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazandım. 

19. Çağın sorunları hakkında bilgiler edindim. 

20.  Sosyoloji  uygulamalarının  evrensel  ve  toplumsal  boyutlardaki
etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal
sonuçları konusunda farkında olma bilinci kazandım. 
BÖLÜMÜN / PROGRAMIN ÖZNİYETİ, ÖZGÖREVİ VE EĞİTİM AMAÇLARI  

ÖZNİYETİMİZ (Vizyonumuz):  Ülkemizde Sosyoloji eğitimi veren bölümler arasında en iyi
ilk  beş  bölüm arasına  girmek,  Her  bir  öğretim üyesinin en az bir  adet  ulusal  kaynaklardan
destekli (TÜBİTAK, DPT BAP gibi) ileri araştırma projesi yürütüyor olması, Bölümün en az bir
veya daha fazla Avrupa Birliği projelerinde yer alması, Öğretim üyesi başına düşen yıllık yayın
sayısının  en  az  bir  veya  daha  yukarısı  olması,  Lisans  eğitimi  sırasında  yüksek  akademik



potansiyel gösteren öğrencilerin, lisans eğitiminin üçüncü ve dördüncü sınıflarında, Bölümdeki
ileri araştırma projelerinde çalışmalarına fırsat verilmesidir.
Sosyoloji Lisans Programının ÖZNİYETİ hakkındaki düşünceleriniz: 

 
 

ÖZGÖREVİMİZ  (Misyonumuz):  Lisans  ve  lisansüstü  eğitim-öğretim  programlarında,
evrensel  standartlara  uygun  Sosyoloji  eğitimi  vermek;  uluslar  arası  düzeyde  bilimsel
araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin  ve üniversitelerin gereksinim
duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde
Sosyologlar yetiştirmektir. 
Sosyoloji Lisans Programının ÖZGÖREVİ hakkındaki düşünceleriniz: 

 
 

LİSANS PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI:  Sosyoloji  Bölümü,  uluslararası  nitelikte
bilgiyle  donanmış,  genelde  sosyal  bilim  ve  özelde  sosyoloji  disiplininin  temel  teorik  ve
yöntemsel  formasyonuna,  düşünümsel  ve  eleştirel  yaklaşıma  sahip  sosyologlar  yetiştirme
amacıyla  eğitim-öğretim  faaliyetine  başlamıştır.  Sosyoloji  bölümü  öncelikli  olarak,
günümüzün  temel  sorunlarını  çözümlemeye  yarayacak  sosyolojik  ve  diğer  entelektüel
araçları  geliştirmek  ve  böylesi  araçlarla  öğrencileri  donatmak,  küresel  ve  yerel  düzeyde
olumlu toplumsal değişim ve dönüşümlere katkı sağlamak için toplumsal  bilinç oluşturup
bilgi üretmeyi amaçlamaktadır.
Sosyoloji Lisans Programının EĞİTİM AMAÇLARI hakkındaki düşünceleriniz: 

 
 

 
 



Akademik Personel Memnuniyet Anketi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

                                      AKADEMİK PERSONEL
MEMNUNİYET ANKETİ 

BELGE 
............ 

NO: FORM 
..................... 

NO: SAYFA 
......... 

SAYISI: YAYIM TARİHİ: ....../  ......./
2018 

 Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, Bölümümüzde
eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalışmalarının
önemli  bir  parçasıdır.  Ankette  yer  alan  maddelere  vereceğiniz  samimi  ve  içten  cevaplar,
sizlere  daha  nitelikli  eğitim-öğretim hizmeti  sunmamıza  yardımcı  olacaktır.  Değerli
katkılarınız için teşekkür ederiz. 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI Değerlendirme Tarihi:  

BÖLÜM HAKKINDA  DEĞERLENDİRME

1. Hiç Katılmıyorum  2. Katılmıyorum  3. Kısmen katılıyorum  4.
Katılıyorum  5. Kesinlikle Katılıyorum 

1 2 3 4 5 

1 Bölüm  çalışma  ofislerini  hijyen  koşulları  açısından  yeterli
buluyorum. 

                              

2 Bölüm  dersliklerindeki  teknolojik  altyapı  (internet,
projeksiyon, kumanda vb.) imkânlarını yeterli buluyorum. 

                              

3 Bölüm  binası  dışındaki  dersliklerdeki  teknolojik  altyapı
imkânlarını yeterli buluyorum. 

                              

4 Bölüm çalışma ofislerini donanım açısından yeterli buluyorum.                               

5 Bölüm binasının fiziksel şartlarını (ısı, ışık, bina tasarımı vb.)
ve hijyen koşullarını yeterli buluyorum. 

                              

6 Bölümün teknik şartlarını (bilgisayar, yazıcı, büro malzemeleri
vb.) yeterli buluyorum. 

                              

7 Bölümün kırtasiye desteklerini yeterli buluyorum.      

8 Bölümün  bilimsel  çalışmalarımı  sürdürme  konusundaki
desteklerini yeterli buluyorum. 

                              

9 Bölümümde işlerimi yürütmek için ihtiyaç duyduğum bilgiye
kolayca ve zamanında ulaşabiliyorum. 

                              

10 Bölümümde  ders  yükü  paylaşımının  adil  olduğunu
düşünüyorum. 

                              

11 Bölümümdeki  idari  personelin  kendinden  beklenen  işleri
zamanında gerçekleştirdiğini düşünüyorum. 

                              

12 Bölümün düzenlediği  sosyal,  kültürel  ve  mesleki  faaliyetleri
yeterli buluyorum. 

     

 BELİRTMEK  İSTEDİĞİNİZ  DİĞER  GÖRÜŞLERİNİZİ  KISACA
YAZABİLİRSİNİZ. 



Ek 1.4.5 Yeni Öğrenci Anketi














Sürekli İyileştirme Süreci Öğrenci Ders Memnuniyet Anketi 
Sonuçları 





























Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (Kasım 2017)





























































Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları  (Mart 2018)









































Mezun Öğrenci Anketi Sonuçları





















Yeni Öğrenci Anketi Sonuçları







































Eski Mezun Anketi Sonuçları

































































Akedemisyen Bölüm Memnuniyet Anketi
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