
ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU (Mayıs 2020) 

Matematik Bölümü öğrencilerine yapılan Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi sonuçları Matematik 

Bölümü-Öğrenci İlişkileri ve Anket Komisyonu üyelerimizce değerlendirilmiş olup eksik veya 

iyileştirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Öğrencilerimizin yaklaşık % 12’ si bölümümüz duyuruları için duyuru panolarını kullanmaktadır. 

Öğrencilerin duyuru panolarını neden takip etmediğinin araştırılması, gerekirse panoların 

yerlerinin değiştirilmesi ya da görsel açıdan ilgilerini çekecek şekilde hazırlanması 

gerekmektedir.   

2. Öğrencilerimizin %20,9 u bölüm ya da üniversite değiştirmek amacıyla üniversite giriş sınavına 

tekrar girmeyi düşünmektedir. Öğrencilerimizin yatay geçiş ile diğer üniversitelere geçme isteği 

%25,4 olmuştur. Bu veriler sonucunda, öğrencilerimizin matematik bölümü ile ilgili şüpheleri 

olduğu görülmektedir. Bölümün iş olanakları ve gelecek portföyü öğrencilere iletilmeli ve bu 

şüpheleri giderilmelidir.  

3. Öğrencilerimizin % 82’ si, öğrenci değişim programları olan Mevlana, Farabi ve Erasmus 

programları hakkında bilgisi vardır ve yalnızca % 47.8 gibi bir çoğunluğu yurt içi ve yurt dışında 

eğitim veren anlaşmalı bir üniversiteye gitmeyi düşünmektedir. Bu durumda bölümümüz 

tarafından gerçekleştirilen duyuru ve bilinçlendirme toplantılarının arttırılması amacıyla bu 

programa katılmış öğrencilerle buluşturulması gerekmektedir. Buna ek olarak öğrencilere 

özellikle İngilizce öğrenme konusunda daha fazla destek verilmelidir.   

4. Öğrencilerimizin % 59.7’si FEDEK akreditasyon ve kalite yönetim sistemi süreci kapsamındaki 

çalışmalar hakkında bilgi sahibidir. Bu süreç için yapılan çalışmalar hakkında bilgisi olmayan 

öğrencilerimizin de en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekmektedir.   

5. Öğrencilerimizin sadece % 64.2’si üniversitemizdeki öğrenci kulüplerine üyelikleri 

bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerinde üstlenilen görevlerin öğrencilerin sorumluluk 

bilinçlerinin, liderlik özelliklerinin, sosyal ilişkilerinin ve karar verme becerilerinin gelişmesine 

yardımcı olmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin en az bir kulüp üyeliğine katılmaya teşvik 

etmek gerekmektedir. Ayrıca yeni kulüplerin kurulması için öğrenci topluluğu ile beraber 

çalışmalar yürütülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca aktif kulüplerin etkinlikleri arttırılmalıdır.  

6. Öğrencilerimizin %73’ünün Fakültemizin öğrenci temsilcisini tanımadığı görülmektedir. Bu 

nedenle, öğrencilerimizin fakülte temsilcisiyle bölümlerimizde bir araya getirilerek tanıtılması 

ve bilgilendirme toplantıları yapılması önerilmektedir.   

7. Öğrencilerimizin %73.2’ si Üniversitemiz kütüphane imkânlarından memnun olduğu ancak 

%26,8’ inin ise memnun olmadığı görülmektedir. Kütüphanemizin özellikle sınav dönemlerinde 

daha uzun saatler açık bulundurulması, Kütüphane Topluluğu adı altında bir kulüp kurulması 

ve toplu halde kitap okuma etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerimizin kütüphane kullanmaya 

teşvik edilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerimizin dokümantasyon ile ilgili istekleri de 

araştırılıp tespitler ilgili makamlara iletilmelidir.   

8. Genel olarak öğrencilerimizin % 46,3’si Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen sosyal ve 

kültürel faaliyetlerden memnun olduğu görülmektedir. Öğrencilerimizin katılımlarının 

arttırılmasını sağlamak ve ne tür etkinlikler istediği  ilgili komisyonlar tarafından belirlenerek 

ilgili makamlara iletilmelidir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesinde öğrencilerin 

görüş ve katılımları önemsenmelidir.  

9. Öğrencilerimizin %80,6’sının Üniversitemizde düzenlenen sportif faaliyetlerden memnun 

olmadığı görülmektedir. Öğrencilerimizin ne tür sportif faaliyetler beklediği ilgili komisyonlar 

tarafından belirlenerek ilgili makamlara iletilmelidir. Öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır.   

10. Öğrencilerimizin %70.5 oranındaki kısmı Üniversitemizde sunulan sosyal hizmetlerden (spor 

salonu, tenis kortu, kantin vb.) memnun olmadıkları ya da fikirlerinin olmadığı görülmektedir. 



Bu konu ile ilgili bölümde ve fakülte genelinde ayrıntılı görüşme sağlanmalı ve tespitler 

yapılmalıdır. Üniversitenin sportif olanakları hakkında bilgiler verilmeli ve bu alanların 

kullanımını destekleyecek faaliyetler organize edilmelidir.  

11. Öğrencilerimiz, öğrenci işlerinin işlemlerinizde yardımcı ve yol gösterici olmasından %65,6 

oranında memnun olduğu, %19,4’ ünün fikirlerinin olmadığı ve %15’inin ise memnun 

olmadıkları tespit edilmiştir.   

12. Öğrencilerimizin %41.8’i bölümünüz ders programından memnun oldukları halde %37.3’ünün 

ise memnun olmadığı görülmektedir. Ders Programı düzenlenirken öğrencilerin görüşlerinin 

taslak program üzerinden alınması, değerlendirilmesi ve ona göre program hazırlanması 

sağlanmalıdır.   

13. Öğrencilerimiz yabancı dil derslerinin yeterliliğinden %40.3’ ü memnun ve geri kalan kısmının 

memnun olmadığı ve bir fikrinin olmadığı görülmektedir. Yabancı dil dersleri ile ilgili 

öğrencilerle birebir görüşme yapılarak eksikliklerin tespiti sağlanmalıdır.  

14. Öğrencilerimiz bölümünüz bilimsel faaliyetlerinden %40,3’ ünün memnun %37.3’ ünün bu 

konuda hiç bir fikrinin olmadığı görülmektedir. Bölüm tarafından öğrencilerden görüş alınarak 

düzenlenen faaliyetler artırılmalıdır.   

15. Öğrencilerimizin %35.8 inin bölümümüz sosyal ve kültürel faaliyetlerinden memnun olduğu 

görülmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetler öğrencilerin görüşleri alınarak arttırılmalıdır. 


