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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ BULGULARI 

 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2020 yılı öğrenci memnuniyet anketi 

verileri ile yapılan analizlere ilişkin bulgular: 

Ankete katılanlar öğrencilerin %72,2’si kadın, %27,8’i erkektir. 

 

Ankete katılan öğrencilerin %22,2’si 1.sınıf,  %15,8’i 2.sınıf, %30,4’ü 3.sınıf, 

%29,1’i 4.sınıf öğrencisi katılmıştır.  

 

Öğrencilerin 141’i (%89,2) pandemi sürecinde ailesiyle, 12’si (%7,6) öğrenci 

evinde yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 50’si (%31,6) pandemi sürecinde burs 

aldığını, 105’i (%66,5) burs almadığını belirtmiştir. 
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Anket maddelerine verilen yanıtlar: 

 �̅� S 

A. YÖNETİMLE İLİŞKİLER VE ALINAN KARARLAR   

 [Akademik personel öğrencilerin önerilerine karşı duyarlıdır.] 
3,10 1,199 

 [İdari personel öğrencilerin sorunlarına karşı duyarlıdır.] 
3,03 1,230 

 [Yönetimin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.] 
3,19 1,168 

 [Akademik personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları 
olumludur.] 

3,26 1,221 

 [İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.] 
3,21 1,247 

 [Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır.] 
2,90 1,244 

 [Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır.] 
2,92 1,243 

B. ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN İMKANLAR VE ORTAM 
    

  [Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir.] 
2,02 1,119 

 [Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır.] 
2,57 1,162 

 [Ders programları, kayıt ve sınav tarihleri vb. bilgiler zamanında 
duyurulmaktadır.] 

2,99 1,284 

 [Notlar zamanında ilan edilmektedir.] 
2,94 1,169 

 [Giresun Üniversitesi’nde mesleki etik bilinci ile yetiştiriliyoruz.] 
3,26 1,253 

C. EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 
  

 [Ders programımızın hedefleri açıktır.] 
3,30 1,106 

 [Ders programları güncellenmektedir.] 
3,17 1,237 

 [Ders içerikleri bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır.] 
3,11 1,204 

 [Derslerde öğretim teknolojileri etkili olarak kullanılmaktadır.] 
2,99 1,159 

 [Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.] 
3,08 1,206 

 [Programda yer alan uygulama dersleri yeterlidir.] 
2,75 1,276 

 [Dönem başında dersin amaçlarını içeren bir ders planı 
sunulmaktadır.] 

2,99 1,227 

 [Dönem başında haftalık ders içerikleri sunulmaktadır.] 
3,12 1,224 

 [Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir.] 
3,27 1,164 

 [Dersle ilgili kaynaklar dönem başında önerilmektedir.] 
3,61 1,171 

 [Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler 
kullanılmaktadır.] 

3,01 1,203 

 [Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak 
sağlanmaktadır.] 

3,01 1,219 
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 �̅� S 

 [Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.] 
3,27 1,175 

 [Öğretim elemanları dersleri kendi gün ve saatinde yapmaktadır.] 
3,55 1,185 

 [Öğretim elemanları derse zamanında gelmektedir.] 
3,58 1,189 

 [Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir.] 
3,23 1,237 

 [Alanında uzman öğretim elemanlarından ders almaktayız.] 
3,37 1,180 

 [Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir.] 
2,43 1,269 

 [Üniversitede verilen eğitim bilgisayar ve teknoloji kullanımı becerileri 
açısından yeterlidir.] 

2,76 1,249 

D. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
  

 [Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır.] 
3,07 1,233 

 [Öğretim elemanları yaptıkları ölçme ve değerlendirmelerde objektif 
davranır.] 

3,34 1,113 

 [Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri 
açıklanır.] 

2,92 1,187 

 [Her sınavdan sonra, öğrenme eksikliklerime ilişkin geri bildirim 
verilir.] 

2,59 1,155 

 [Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka 
çalışmalarla da yapılmaktadır.] 

3,46 1,180 

E. AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK   
  

  [Bir sorunum olduğunda yönetimle paylaşabilirim.] 
2,91 1,266 

  [Bir sorunum olduğunda öğretim elemanlarımla paylaşabilirim.] 
3,16 1,230 

  [Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır.] 
2,98 1,416 

  [Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır.] 
2,79 1,352 

  [Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum.] 
2,74 1,357 

  [Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir.] 
2,47 1,291 

  [Öğrencilere iş olanakları ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.] 
2,39 1,219 

  [Alanımla ilgili mesleki yönlendirme amaçlı çeşitli olanaklar 
(konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vs.) sağlanmaktadır.] 

2,43 1,294 

  

Tabloda sunulan ortalamalar incelendiğinde öğrencilerin Yönetimle İlişkiler ve 

Alınan Kararlar, Öğrencilere Sağlanan İmkanlar ve Ortam, Eğitim Programları ve 

Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık ve Rehberlik başlıklarına 

ilişkin durumlardan çoğunlukla orta düzeyde (3) memnun oldukları görülmektedir. 

Öğrencilerin en çok memnun oldukları durumun “Dersle ilgili kaynaklar dönem başında 
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önerilmektedir.” olduğu, en az memnun oldukları durumun ise “Üniversitenin sağladığı 

burs olanakları yeterlidir.” olduğu görülmektedir. 

Ankette yer alan sorulara ilişkin grafikler: 
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