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n % n % n % n % n % % 

Üniversitemizin öğretim elemanı sayısı yeterlidir. 795 %21,3 427 %11,5 943 %25,3 767 %20,6 792 %21,3 %52 

Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 728 %19,5 505 %13,6 949 %25,5 767 %20,6 776 %20,8 %52 

Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır. 576 %15,5 379 %10,2 930 %25,0 939 %25,2 900 %24,2 %58 

Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır. 722 %19,4 450 %12,1 963 %25,9 799 %21,5 786 %21,1 %53 

Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır. 704 %18,9 474 %12,7 951 %25,5 800 %21,5 790 %21,2 %53 

İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. 596 %16,0 380 %10,2 965 %25,9 880 %23,6 900 %24,2 %57 

Üniversitemizde bireysel ve mesleki gelişimimin arttırılmasını 

sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
840 %22,6 482 %12,9 977 %26,2 705 %18,9 721 %19,4 %50 

Üniversitemizin kariyer geliştirme fırsatları yeterli düzeydedir. 876 %23,5 511 %13,7 1009 %27,1 708 %19,0 619 %16,6 %48 

Genel olarak üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesi yüksektir. 671 %18,0 472 %12,7 1027 %27,6 826 %22,2 726 %19,5 %53 

Öğrenci işleri taleplerimize hassasiyetle yaklaşmaktadır. 715 %19,2 482 %12,9 932 %25,0 804 %21,6 792 %21,3 %53 

Öğrenci işleri ile hızlı iletişim kurabilmekteyim. 816 %21,9 483 %13,0 918 %24,7 747 %20,1 758 %20,4 %51 

Hocalarıma istediğim zaman kolaylıkla ulaşabilmekteyim. 588 %15,8 421 %11,3 869 %23,3 819 %22,0 1027 %27,6 %59 

Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır. 594 %16,0 361 %9,7 869 %23,3 798 %21,4 1101 %29,6 %60 

Danışmanıma istediğim zaman kolaylıkla ulaşabilmekteyim. 583 %15,7 387 %10,4 824 %22,1 784 %21,1 1145 %30,7 %60 

Üniversitemizle ilgili duyurulara anlık olarak ulaşabilmekteyim. 633 %17,0 426 %11,4 926 %24,9 803 %21,6 936 %25,1 %57 

Üniversitemizin bilişim alt yapısı (Bilgi Yönetim Sistemi, wifi vb.) 

güçlüdür. 
830 %22,3 483 %13,0 934 %25,1 725 %19,5 751 %20,2 %51 

Kütüphane hizmetleri genel olarak yeterlidir. 684 %18,4 459 %12,3 1051 %28,2 776 %20,8 756 %20,3 %53 

Kütüphane de ki yayın sayısı yeterlidir. 658 %17,7 521 %14,0 1051 %28,2 805 %21,6 692 %18,6 %52 

Üniversitemize ait fiziksel koşullar engellilere uygundur. 662 %17,8 476 %12,8 1098 %29,5 780 %20,9 711 %19,1 %53 

Üniversitemizden genel olarak memnunum. 571 %15,3 474 %12,7 1023 %27,5 910 %24,4 749 %20,1 %55 

İhtiyaçlarıma yönelik çalışmalar yeterlidir. 672 %18,0 535 %14,4 1079 %29,0 749 %20,1 690 %18,5 %52 

Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim. 640 %17,2 456 %12,2 990 %26,6 872 %23,4 771 %20,7 %55 

Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir. 535 %14,4 412 %11,1 932 %25,0 920 %24,7 932 %25,0 %59 

Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir. 556 %14,9 453 %12,2 987 %26,5 862 %23,1 870 %23,4 %57 

Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. 
612 %16,4 463 %12,4 1005 %27,0 812 %21,8 833 %22,4 %55 

Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak 

sağlanmaktadır. 
553 %14,8 421 %11,3 993 %26,7 888 %23,8 873 %23,4 %57 

Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır. 518 %13,9 375 %10,1 955 %25,6 894 %24,0 987 %26,5 %60 

Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir. 618 %16,6 451 %12,1 996 %26,7 833 %22,4 833 %22,4 %56 

Öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacını 

karşılamaktadır. 
613 %16,5 449 %12,1 1013 %27,2 862 %23,1 793 %21,3 %55 

Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir. 769 %20,6 466 %12,5 1013 %27,2 754 %20,2 725 %19,5 %51 

Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır. 568 %15,3 420 %11,3 947 %25,4 887 %23,8 908 %24,4 %58 

Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır. 559 %15,0 381 %10,2 951 %25,5 899 %24,1 936 %25,1 %59 

Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır. 697 %18,7 458 %12,3 970 %26,0 781 %21,0 828 %22,2 %54 

Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim 

verilir. 
624 %16,8 483 %13,0 912 %24,5 835 %22,4 880 %23,6 %56 

Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka 

çalışmalarla da yapılmaktadır. 
580 %15,6 392 %10,5 974 %26,2 853 %22,9 936 %25,1 %58 

Üniversitemizin uzaktan eğitim sisteminin teknik altyapısı yeterlidir. 782 %21,0 493 %13,2 926 %24,9 799 %21,5 733 %19,7 %52 

Üniversitemizin uzaktan eğitim platformlarına sorunsuz erişim 

sağlanabilmektedir. 
754 %20,2 461 %12,4 969 %26,0 779 %20,9 770 %20,7 %52 

Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılan bilgilendirmeler yeterlidir. 697 %18,7 452 %12,1 961 %25,8 824 %22,1 801 %21,5 %54 

Uzaktan eğitim platformları üzerinden yürütülen dersler verimli 

geçmektedir. 
833 %22,4 463 %12,4 974 %26,2 700 %18,8 764 %20,5 %51 

Üniversitemizin uzaktan eğitim faaliyetleri engellilere uygundur. 701 %18,8 446 %12,0 978 %26,3 780 %20,9 831 %22,3 %54 

Uzaktan Eğitime yönelik genel memnuniyet oranınızı seçiniz. 834 %22,4 454 %12,2 911 %24,5 721 %19,4 814 %21,9 %52 

Toplam 27557 %18,0 18437 %12,1 39645 %25,9 33246 %21,8 33936 %22,2 %55 


