
1 Cinsiyet Kadın Erkek
2 Sınıf Hazırlık 1 2 3 4

3 Hane Halkı Toplam Geliriniz ( Lütfen tahmini bir rakam giriniz)
Asgari 

Ücret(2850)
2850-5700 5701-8550 11400 11400 ve üzeri

4 Kardeş Sayınız Yok 1 2 3 3 den fazla

5 Hangi sıklıkla sosyal/kültürel faaliyetlere katılırsınız? (Sinema, tiyatro, opera, bale gibi)
Haftada 1 Ayda Bir Ayda birkaç kez Yılda bir 

Yılda birkaç 
kez

6 Fırsatınız olsaydı başka bir bölüm tercih eder miydiniz? Hayır Evet

7 Bir önceki soruya cevabınız evet ise hangi bölümü tercih ederdiniz?
Öğretmenlik Hukuk 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık

İkitasadi ve İdari 
Bilimler

Psikoloji

8 Kendime ait bir bilgisayarım var Hayır Evet
9 Okul kaynalarını ve araştırmalarımı takip edebileceğim yeterli internet erişimine sahibim Hayır Evet

11 Bölümümdeki ders programının kaliteli olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5
12 Bölümümdeki ders programının sektöre uygun olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5

13 Bölümümdeki programların çalışma hayatına uygun olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5

14 Bölümdeki hocalarım kendi konularında oldukça yetkindir. 1 2 3 4 5
15 Bölümdeki hocalarım bana ilgili davranır. 1 2 3 4 5
16 Bölümdeki hocalarım yardıma ihtiyacım olduğunda yanıt verir. 1 2 3 4 5
17 Bölümdeki hocalarım sorunlarımı çözmem konusunda yardımcı olur. 1 2 3 4 5
18 Bölümdeki hocalarım bana genel olarak olumlu bir tavır sergiler. 1 2 3 4 5
19 Bölümdeki ilgili danışman hocama kolaylıkla ulaşırım. 1 2 3 4 5
20 Bölümdeki hocalarım bilgileri bana net bir şekilde iletir. 1 2 3 4 5
21 Bölümdeki hocalarım ödevlerle ilgili yeterli sürede geri bildirim sağlar. 1 2 3 4 5
22 Bölümdeki hocalarım ödevlerle ilgili ayrıntılı geri bildirim sağlar. 1 2 3 4 5

23 Bölüm idari personeline erişim kolaydır. 1 2 3 4 5
24 Bilgi işlem personeline erişim kolaydır. 1 2 3 4 5
25 Bölüm idari personeli güvenilir bilgi sağlar. 1 2 3 4 5
26 Bilgi işlem personeli iyi bir teknik destek sağlar. 1 2 3 4 5
27 Sınıf içi etkinliklerde öğrenciler arasında iyi bir işbirliği vardır. 1 2 3 4 5
28 Sınıf içi etkinliklerde öğrenciler arasında iyi bir iletişim vardır. 1 2 3 4 5

29 Üniversitedeki öğrenci kulüplerinden/ topluluklarından destek almak kolaydır. 1 2 3 4 5

30 Bölümümden genel olarak memnunum. 1 2 3 4 5
31 Bölümüm genel olarak beklentilerimi karşılar. 1 2 3 4 5
32 Bölümüm genel olarak isteklerimi gerçekleştirmeme yardımcı olur. 1 2 3 4 5
33 Bölümüm genel olarak ihtiyaçlarımı karşılar. 1 2 3 4 5

1. Bu bölümde yer alan ifadeler bölüm itibarı ve yetkinliğine ilişkin ölçümlerle ilişkilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katıldığınızı belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 
.................., 5-Kesinlikle Katılıyorum)

2. Bu bölümde yer alan ifadeler bölüm içerisindeki etkileşimlerinizle ilgilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katıldığınızı belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, .................., 5-
Kesinlikle Katılıyorum)

3. Bu bölümde yer alan ifadeler bölümle ilgili genel memnuniyetinizle ilişkilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katıldığınızı belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, .................., 5-
Kesinlikle Katılıyorum)



İFADELER
1. Bu bölümde yer alan ifadeler bölüm itibarı ve yetkinliğine ilişkin 
ölçümlerle ilişkilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede 
katıldığınızı belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, .................., 5-
Kesinlikle Katılıyorum)
Bölümümdeki ders programının kaliteli olduğunu düşünüyorum.

Bölümümdeki ders programının sektöre uygun olduğunu düşünüyorum.
Bölümümdeki programların çalışma hayatına uygun olduğunu 
düşünüyorum.
Bölümdeki hocalarım kendi konularında oldukça yetkindir.
Bölümdeki hocalarım bana ilgili davranır.
Bölümdeki hocalarım yardıma ihtiyacım olduğunda yanıt verir.

Bölümdeki hocalarım sorunlarımı çözmem konusunda yardımcı olur.
Bölümdeki hocalarım bana genel olarak olumlu bir tavır sergiler.
Bölümdeki ilgili danışman hocama kolaylıkla ulaşırım.
Bölümdeki hocalarım bilgileri bana net bir şekilde iletir.

Bölümdeki hocalarım ödevlerle ilgili yeterli sürede geri bildirim sağlar.
Bölümdeki hocalarım ödevlerle ilgili ayrıntılı geri bildirim sağlar.
2. Bu bölümde yer alan ifadeler bölüm içerisindeki etkileşimlerinizle 
ilgilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katıldığınızı 
belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, .................., 5-Kesinlikle 
Katılıyorum)
Bölüm idari personeline erişim kolaydır.
Bilgi işlem personeline erişim kolaydır.
Bölüm idari personeli güvenilir bilgi sağlar.
Bilgi işlem personeli iyi bir teknik destek sağlar.
Sınıf içi etkinliklerde öğrenciler arasında iyi bir işbirliği vardır.
Sınıf içi etkinliklerde öğrenciler arasında iyi bir iletişim vardır.
Üniversitedeki öğrenci kulüplerinden/ topluluklarından destek almak 
kolaydır.
3. Bu bölümde yer alan ifadeler bölümle ilgili genel memnuniyetinizle 
ilişkilidir. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katıldığınızı 
belirtiniz. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, .................., 5-Kesinlikle 
Katılıyorum)
Bölümümden genel olarak memnunum.
Bölümüm genel olarak beklentilerimi karşılar.

Bölümüm genel olarak isteklerimi gerçekleştirmeme yardımcı olur.
Bölümüm genel olarak ihtiyaçlarımı karşılar.
4. Cinsiyetiniz
5. Yaşınız
6. Hane halkı toplam geliriniz
7. Kaç kardeşsiniz
8. Hangi sıklıkla sosyal/kültürel faaliyetlere katılırsınız? (Sinema, tiyatro, 
opera, bale gibi)
Haftada bir defa
Ayda bir defa
Ayda iki veya daha fazla
Yılda bir defa
Yılda iki veya daha fazla
Metin alanı
9. Fırsatınız olsaydı başka bir bölüm tercih eder miydiniz?

10. Bir önceki soruya cevabınız evet ise hangi bölümü tercih ederdiniz?
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