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TARİHİ: 01/11/2021 

Birim / Konu : Ayancık MYO – 2020 Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 
 
SIRA 
NO ÖNERİLER/TALEPLER/GÖRÜŞLER 

1  

Yükseokulumuzun fiziksel imkanlarını ile ilgili sorular; 

• Dersliklerin fiziksel koşullarından memnunum. 

• Bölümün laboratuvar imkanlarını yeterli buluyorum. 

• Ulaşım sorunu yaşamıyorum. 

• Kantin hizmetlerinden memnunum. 

• Yemekhane hizmetinden memnunum. 

• Fotokopi hizmetleri yeterlidir. 

• Kütüphane hizmetlerinden memnunum. 

• Yurt imkanlarını yeterli buluyorum. 

 

2  

Etkinlikler ile ilgili sorular: 

• Üniversitemiz tarafından düzenlenen online (çevrimiçi) sosyo-kültürel faaliyetlerden 
memnunum. 

• Üniversitemiz öğrenci kulüplerine yeterli desteği veriyor. 

 

3  

Eğitim – Öğretim Süreçleri ile ilgili sorular: 

• Aldığım eğitimi, mesleğimi yapmak için yeterli buluyorum. 

• Öğretim elemanları ile etkili iletişim kurabiliyorum. 

• Öğretim elemanı sayısı yeterlidir. 

• Öğretim elemanlarına ders dışı zamanlarda ulaşabiliyorum. 

• Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektiftir. 

• Derslerde teknolojik imkanlar etkili biçimde kullanılmaktadır. 

• Öğretim elemanları bana değerli olduğumu hissettiriyor. 

• Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekten memnunum. 

• Akademik danışmanlık hizmetinden memnunum. 
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SIRA 
NO 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

1 Planlama Tarihi: 2021-2021 Bahar Akademik Dönemi 

Sorumlu Birim/Kişi: Yüksekokul Yönetimi 

Yapılan öğrenci anketi 2020 yılı içerisinde yapılmıştır. Yüksekokulumuz önlisans(2 yıl) 
eğitimi verdiğinden dolayı öğrencilerimiz pandemi sebebiyle fiziksel ortamda eğitim 
alamamıştır. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 2021-2022 Güz 
yarıyılı hibrit olarak devam etmektedir. Anket sonuçlarında fiziksel koşullar ile ilgili sorularda 
en yüksek cevap “Kararsızım” olmuştur. Bahar yarıyılı ile tam yüzyüze eğitime geçildiğinde 
yüksekokulumuzun fiziksel imkanlarının öğrencilerimiz tarafından bilinirliğinin artırılması için 
tekrar oryantasyon toplantısı yapılmalıdır. 

 

 

2 Planlama Tarihi: 2021-2021 Bahar Akademik Dönemi 

Sorumlu Birim/Kişi: Yüksekokul Yönetimi – Öğrenci Kulüp Danışmanları 

Yapılan öğrenci anketi 2020 yılı içerisinde yapılmıştır. Yüksekokulumuz önlisans(2 yıl) 
eğitimi verdiğinden dolayı öğrencilerimiz pandemi sebebiyle fiziksel ortamda eğitim 
alamamıştır. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 2021-2022 Güz 
yarıyılı hibrit olarak devam etmektedir. Bahar yarıyılı ile tam yüzyüze eğitime geçildiğinde 
yüksekokulumuzda bulunan ve kurulmak istenen öğrenci kulüpleri ile ilgili çalışmalar tekrar 
değerlendirilecektir. 

 

3 Planlama Tarihi: 2021-2021 Bahar Akademik Dönemi 

Sorumlu Birim/Kişi: Yüksekokul Yönetimi – Akademik Danışmanlar 

Yapılan öğrenci anketi 2020 yılı içerisinde yapılmıştır. Yüksekokulumuz önlisans(2 yıl) 
eğitimi verdiğinden dolayı öğrencilerimiz pandemi sebebiyle fiziksel ortamda eğitim 
alamamıştır. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 2021-2022 Güz 
yarıyılı hibrit olarak devam etmektedir. Yapılan anket sonuçlarına göre, eğitim öğretim 
süreçleri ile ilgili “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” toplam oranları %50’nin 
üzerindedir.  Akademik danışmanlar ve Yüksekokul Yönetimi toplantısında anket sonuçları 
paylaşılarak, Akademik danışmanlar ile durum tekrar değerlendirilecektir.  

 

 

 

4 Planlama Tarihi: ../…/..20 ..                                                                                    

Sorumlu Birim/Kişi:………… 

 

 

 

 


