
 

 

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Memnuniyeti Anketi 

 

Sevgili Öğrencimiz, 

Sizlere sunduğumuz eğitim ve destekleyici hizmetlerin kalitesini artırmak için yapılacak 

iyileştirmelere temel oluşturmak üzere Üniversitemiz ile ilgili aşağıdaki soruları objektif 

olarak cevaplandırmanızı rica ediyoruz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 

 

Fakülte/Yüksekokul: ________________________________________________________ 

Bölüm/Program: ____________________________________________________________  

Sınıf:  ☐ Hazırlık     ☐ 1. Sınıf      ☐ 2. Sınıf      ☐ 3. Sınıf      ☐ 4. Sınıf     

Üniversiteye Kayıt Yılı:   

Cinsiyet: ☐ Kadın    ☐ Erkek       ☐ Belirtmek istemiyorum                                    

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  

4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum 

 

  1 2 3 4 5 Hiç 
kullanmadım

1 Bölüm hocalarımızdan memnunum.      
2 Bölümdeki ders çeşitliliğinden memnunum.     
3 Akademik danışmanlık hizmetlerinden memnunum.     

4 
Aldığım eğitimin iş yaşamı için gerekli becerileri 
sağladığına inanıyorum.  

      

5 
Bölümümün sağladığı olanaklardan (Erasmus, çift ana dal, 
yan dal vb.) memnunum. 

      

6 Çevrim içi (online) aldığım derslerden memnunum.     

7 Kütüphane hizmetlerinin işleyişinden (kitap alma-verme 
hizmeti vb.) memnunum. 

      

8 Kütüphanenin fiziksel koşullarından (sessizlik, yeterli 
çalışma alanı, sandalye sayısı vb.) memnunum.

      

9 Kütüphanenin teknik altyapısından (bilgisayar sayısı, 
internet erişimi, priz sayısı vb.) memnunum.

      

10 
Kütüphane kaynaklarının yeterliliğinden (kitap, dergi, e-
kaynak vb.) memnunum. 

      

11 Kampüsün içindeki güvenlik hizmetlerinden memnunum.     

12 
Sınıflardaki eşyalardan (sıra, masa, sandalye, perde vb.) 
memnunum. 

      



  1 2 3 4 5 Hiç 
kullanmadım

13 Sınıflardaki havalandırma koşullarından memnunum.     
14 Yemekhanedeki yemeklerden memnunum.     
15 Yemekhanenin fiyatlarından memnunum.     

16 
Kapalı ortak kullanım alanlarının temizliğinden 
memnunum. 

      

17 Tuvaletlerin temizliğinden memnunum.     
18 Kampüse ulaşım olanaklarından memnunum.     

19 
Laboratuvar, stüdyo, amfi gibi özel kullanım alanlarından 
memnunum. 

      

20 Kampüs içi internet bağlantı hızından memnunum.     

21 
Yaşar ID (Wi-Fi, e-posta, Sakai, VPN vb.) şifre ve hesap 
işlemlerinden memnunum. 

      

22 
Üniversitemizin sosyal medyadaki iletişim faaliyetlerinden 
memnunum. 

      

23 
Üniversitemizin web sitesindeki bilgi ve duyurulardan 
memnunum. 

      

24 
Öğrenci İşleri tarafından sunulan hizmetlerden (transkript, 
öğrenci belgesi vb.) memnunum. 

      

25 
Öğrenci İşleri tarafından yapılan bilgilendirmelerden 
memnunum. 

      

26 
Uzaktan ders seçme ve kayıt yenileme sisteminin 
kolaylığından memnunum. 

      

27 Üniversitemin sağladığı staj imkanlarından memnunum.     

28 
Staj kapsamında yürütülen hizmet ve işlemlerden (sigorta 
girişi vb.) memnunum.  

      

29 Sağlık/Revir hizmetlerinden memnunum.     

30 
Kampüste sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinden 
memnunum. 

      

31 Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinden memnunum.     

32 
Kampüs içinde veya dışında (dağcılık, yelken vb.) sunulan 
sportif faaliyetlerin çeşitliliğinden memnunum.

      

33 

Derslerin dışında öğrencilere sunulan kişisel ve mesleki 
gelişim eğitim imkanlarından (özgeçmiş hazırlama eğitimi, 
kariyer danışmanlığı, mülakat teknikleri eğitimleri vb.) 
memnunum. 

      

34 
Kariyer gelişimimi destekleyen faaliyetlerin etkin bir 
şekilde duyurulmasından (e-posta, sms, afiş, dijital 
bilgilendirme vb.) memnunum. 

      

35 Sosyal Sorumluluk dersi vb. uygulamalar kapsamında 
topluma katkı sağlamaktan memnunum.

      

36 
Aldığım eğitimin, verdiğim emeğe ve çevremin desteğine 
değeceğine inanıyorum. 

      

37 
Yaşar Üniversitesi’nden aldığım eğitimden genel olarak 
memnunum.  

      

38 Yaşar Üniversitesi’ni çevreme tavsiye ederim.     

39 Üniversiteye şimdi girecek olsaydım ya da gelecekte yine 
Yaşar Üniversitesi’ni tercih ederdim.

      

             


