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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEK OKULU 

DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU  

Öğrencilerin öğrenim ortamı, sağlanan hizmetler ve imkanlar ve eğitim programları ve öğretim 

ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine dış paydaş anketi 

uygulanmıştır. Dış paydaş anketi toplam 24 sorudan ve 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde yer alan sorular öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemeye yönelik cinsiyet, 

öğrenim gördükleri bölüm ve öğrenim türü gibi tanımlayıcı bilgilerden oluşmaktadır. İkinci 

bölüm katılımcıların öğrenim ortamı, sağlanan hizmetler ve imkanlardan konusunda 

öğrencilerin memnuniyetini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm  öğrencilerin eğitim 

programları ve öğretim konusundaki memnuniyetlerini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Ankette 

iki adet açık uçlu soru sorulmuştur.  

1. ÖĞRENCİLERE AİT DEMOGRAFİK VE DİĞER BİLGİLER 
 

1.1 Çalışmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Genel Bilgiler 
 

Ankete toplam 100 öğrenci katılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 100 öğrencinin %83’ü 

erkek, %17’si kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları 

Tablo 1.1 ve Şekil 1.1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1.1 Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) 

Kadın 17 17,0 

Erkek 83 83,0 

Toplam 100 100,0 
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Şekil 1.1 Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 
1.2. Ankete Katılan Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı  
 

Meslek Yüksek Okulu bölümlerden Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Su Altı Teknolojileri 

Bölümü ve Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencilerinden katılım sağlanmıştır.  

Ankete katılan öğrencilerin bölümlere göre dağılımı Tablo 1.2 ve Şekil 1.2’de verilmiştir. 

Öğrencilerin %49’u Bilgisayar Programcılığı bölümü, % 41’i Su altı Teknolojileri bölümü, 

%10’u Makina ve Metal Teknolojileri bölümündendir. 

      Tablo 1.2 Ankete Katılan Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı 

 

 

 
      Şekil 1.1 Ankete Katılan Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı 

Program Sayı Yüzde (%) 

Bilgisayar Programcılığı 49 49,0 

Su Altı Teknolojileri 41 41,0 

Makina ve Metal Teknolojileri 10 10,0 

Toplam 100 100,0 



3 
 

2. ÖĞRENİM ORTAMI, SAĞLANAN HİZMETLER VE İMKANLARDAN 
MEMNUNİYET 
 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri ortamıdan duydukları memnuniyeti ölçmelerini sağlayan 11 

adet likert ölçeğinde hazırlanmış soru sorulmuştur. Öğrencilerden, sorulara kendilerine en 

uygun gördükleri cevabı gösteren “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” dereceleme ölçeklerinden birini seçmeleri 

istenmiştir. Bu sorulara verilen yanıtların analizi aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.  

2.1 Dersliklerin Fiziksel Koşullarından Memnunum 

 
Bölümlerden gelen yanıtlara göre genel memnuniyet oranlarını Şekil 2.1’de verilmiştir. Meslek 

Yüksek Okulu öğrencilerinden gelen yanıtlara göre derslik koşullarından genel memnuniyet 

oranı yüksektir. Memnuniyet oranı “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” cevapları 

birleştirildiğinde %79’dur. Öğrencilerinin % 15’i kararsız olduklarını, %4’ü ise dersliklerin  

fiziksel koşullarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

 
            Şekil 2.1. Dersliklerin Fiziksel Koşullarından Genel Memnuniyet Oran 

 

2.2 Bölümün laboratuvar imkanlarını yeterli buluyorum. 

Laboratuvar imkanlarını yeterli bulan öğrencilerin oranları Şekil 2.2’de verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” yanıtları birleştirildiğinde, bölümün 

laboratuvar imkanlarını yeterli bulan öğrencilerin oranının %59 olduğu görülmektedir. 
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Öğrencilerin %11’i laboratuvar imkanlarını yeterli bulmadıklarını (Kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum) %27’si de kararsız olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Şekil 2.2 Bölümün laboratuvar imkanlarını yeterli buluyorum  Sorusuna İlişkin Öğrencilerin 
Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

2.3 Ulaşım Sorunu Yaşamıyorum 

Ankette öğrencilere ulaşım sorunu ile ilgili soru yöneltilmiş olup, öğrencilerin verdikleri 

yanıtların dağılımı Şekil 2.3’de verilmiştir. Öğrencilerin %64’ü ulaşım sorunu yaşamadıklarını 

(Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %27’si kararsızım yanıtı 

vermiştir. Öğrencilerin %8’i (Kesinlikle Katılmıyorum ve Katılmıyorum) ulaşım konusunda 

sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

 

 Şekil 2.3 Ulaşım Sorunu Yaşamıyorum Sorusuna Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Dağılımı 
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2.4 Üniversitemizin sosyo-kültürel faaliyetlerini yeterli buluyorum 

Üniversitenin Sosyo-Kültürel Faaliyetlerini yeterli buluyorum sorusuna ilişkin verdikleri 

yanıtların dağılımları Şekil 2.4’te verilmiştir. “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” 

yanıtları birlikte incelendiğinde öğrencilerin %46’sı üniversitenin sosyo-kültürel faaliyetlerini 

yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya öğrencilerin %37’si kararsızım yanıtını 

vermişlerdir. Kesinlikle katılıyorum(%25), katılıyorum (%21) yanıtlarının oranları ayrı ayrı 

incelendiğinde üniversitenin sosyo-kültürel faaliyetlerini yeterlinin yeterliliği konusunda 

kararsız olan öğrencilerin oranı katılanların oranından yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 2.4 Sosyo-Kültürel Faaliyetleri Yeterli Buluyorum Sorusuna Öğrencilerin Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 

2.5 Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerine Yeterli Desteği Veriyor 

Öğrencilerin % 43’ü öğrenci kulüplerine verilen desteği yeterli bulurken (Kesinlikle 

katılıyorum ve katılıyorum), %42’si kararsız olduklarını belirmiştir. Öğrencilerin %12’si ise 

öğrenci kulüplerine yeterli desteğin verilmediğini (Kesinlikle katılmıyorum ve katılıyorum) 

düşünmektedir. “Üniversite Öğrenci kulüplerine yeterli desteği veriyor” sorusuna ait 

öğrencilerin verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 2.5’te verilmiştir.  
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Şekil 2.5 Üniversitenin Öğrenci Kulüplerine Yeterli Desteği Veriyor Sorusuna İlişkin 
Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Dağılım 

2.6 İdarecilerimiz Sorunların Çözümü İçin Gayret Gösteriyor 

Öğrencilerin, idarecilerin sorunların çözümü için gayret gösteriyor sorusuna verdikleri 

yanıtların dağılımı Şekil 2.6’da verilmiştir. Öğrencilerin %80’i idarecilerin sorunların çözümü 

için gayret gösterdikleri düşünmektedir (Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum). Öğrencilerin 

%9’u kararsız olduklarını, %6’sı ise katılmadıklarını (Kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum) belirtmişlerdir.   

 

Şekil 2.6 İdarecilerin Sorunların Çözümü için Gayret Gösteriyor Sorusuna İlişkin 
Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Dağılımı 
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2.7 Kantin Hizmetlerinden Memnunum 

Öğrencilerin kantin hizmetlerinden memnuniyet yüzdeleri Şekil 2.7’de verilmiştir. 

Öğrencilerin %43’ü kantin hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. %27’si 

kararsızım yanıtı vermiş, öğrencilerin %11’i ise kantin hizmetlerinden memnuniyetlerini 

değerlendiren soruya katılmıyorum (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) yanıtını 

vermişlerdir.  

 

Şekil 2.7 Öğrencilerin Kantin Hizmetinden Memnuniyet Yüzdeleri 

2.8 Yemekhane Hizmetinden Memnunum 

Öğrencilerin %55’i yemekhane hizmetlerinden memnundur (kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum). Öğrencilerin %27’sinin kararsız oldukları, %14’ünün ise memnun olmadıkları 

görülmektedir. Yemekhane hizmetinden memnuniyet yüzdeleri Şekil 2.8’de verilmiştir.  

 

Şekil 2.8 Yemekhane Hizmetlerin Memnunum Sorusuna İlişkin Öğrencilerin Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 
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2.9 Fotokopi Hizmetleri Yeterlidir  

Ankete katılan öğrencilerin fotokopi hizmetinden memnuniyet yüzdeleri Şekil 2.9’da 

verilmiştir. Öğrencilerin %51’i fotokopi hizmetinden memnun olduklarını (kesinlikle 

katılıyorum ve katılıyorum) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %35’i kararsızım yanıtını vermis, 

%10’u ise katılmıyorum (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) yanıtını vermiştir.  

 

Şekil 2.9 Fotokopi Hizmetleri Yeterlidir Sorusuna İlişkin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların 
Dağılımı 

2.10 Kütüphane Hizmetininden Memnunum 

Ankete katılan öğrencilerin kütüphane hizmetinden memnuniyet yüzdeleri Şekil 2.10’da 

verilmiştir. Öğrencilerin %59’u kütüphane hizmetinden memnun olduklarını (kesinlikle 

katılıyorum ve katılıyorum) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %27’si kararsızım yanıtını vermis, 

%12’ui ise katılmıyorum (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) yanıtını vermiştir.  

 

Şekil 2.10 Kütüphane Hizmetinden Memnumum Sorusuna İlişkin Öğrencilerin Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 
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2.11 Yurt İmkanlarını Yeterli Buluyorum 

Öğrencilerin yurt imkanlarını yeterli buluyorum sorusuna ilişkin verdikleri yanıtların dağılımı 

Şekil 2.11’de verilmiştir. Yurt imkanlarını yeterli bulanların (kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum) oranı %60’tır. Öğrencilerin %28’i kararsız olduklarını, %9’u ise yurt imkanlarını 

yeterli bulmadıklarını (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) belirtmişlerdir.  

 

Şekil 2.11 Yurt İmkanlarını Yeterli Buluyorum Sorusuna İlişkin Öğrencilerin Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 
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Tablo 2.1 Öğretim Ortamı, Sağlanan Hizmetler ve İmkanlar Açısından Genel Memnuniyet 
Oranları 
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Dersliklerin fiziksel koşullarından memnunum 2,0 79,0 15,0 4,0 

Bölümün laboratuvar imkanlarını yeterli buluyorum 3,0 59,0 27,0 11,0 

Ulaşım sorunu yaşamıyorum 5,0 64,0 23,0 8,0 

Üniversitemizin sosyo-kültürel faaliyetlerini yeterli buluyorum 2,0 46,0 37,0 15,0 

Üniversitemiz öğrenci kulüplerine yeterli desteği veriyor 3,0 43,0 42,0 12,0 

İdarecilerimiz sorunlarımızın çözümü için gayret gösteriyor 5,0 80,0 9,0 6,0 

Kantin hizmetlerinden memnunum 19,0 43,0 27,0 11,0 

Yemekhane hizmetinden memnunum 4,0 55,0 27,0 14,0 

Fotokopi hizmetleri yeterlidir 4,0 51,0 35,0 10,0 

Kütüphane hizmetlerinden memnunum 3,0 59,0 27,0 11,0 

Yurt imkanlarını yeterli buluyorum 3,0 60,0 28,0 9,0 

Öğretim ortamı, sağlanan hizmetler ve imkanlar açısından genel memnuniyet oranları Tablo 

2.1’de verilmiştir. Öğrencilerin yanıtları değerlendirilirken kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum yanıtlar birlike değerlendirilmiştir katılıyorum sütununda verilmiştir. Kesinlikel 

katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtları da birlikte değerlendirilmiş ve katılmıyorum sütununda 

verilmiştir. Öğrencilerin yanıtları değerlendirildiğinde, en yüksek memnuniyet oranları, 

derslerin fiziksel koşullarından memnuniyet ve idarecilerin sorunlarının çözümü için gayret 

gösterdiği konusundadır. Öğrencilerin laboratuvar imkanları, ulaşım sorunları yaşamadıkları 

konusu, yemekhane hizmetleri, fotokopi ve kütüphane hizmetlerinden memnuniyet oranları da 

%50’nin üzerindedir.  
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3. EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 

Öğrencilerin eğitim programları ve öğretim konusundaki memnuniyetlerini değerlendirmek 

amacıyla 8 adet likert ölçeğinde hazırlanmış soru sorulmuştur. Öğrencilerden, sorulara 

kendilerine en uygun gördükleri cevabı gösteren “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” dereceleme ölçeklerinden birini 

seçmeleri istenmiştir. Bu sorulara verilen yanıtların analizi aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.  

 
3.1 Aldığım Eğitimi, Mesleğimi Yapmak için Yeterli Buluyorum 

Ankete katılan öğrencilerin %80’inin aldıkları eğitimin mezuniyet sonrasında mesleklerini 

yapmak için yeterli buldukları görülmektedir. Öğrencilerin %16’sı bu soruya kararsızım 

yanıtını vermis, %5’i ise katılmadıklarını (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) 

belirtmişlerdir. 

 

Şekil 3.1 Aldığım Eğitimi Mesleğimi Yapmak için Yeterli Buluyorum Sorusuna İlişkin 
Yanıtların Dağılımı 

3.2 Öğretim elemanları ile etkili iletişim kurabiliyorum  

Ankete katılan öğrencilerin kesinliklie katılıyorum ve katılıyorum yanıtları birlikte 

incelendiğinde, öğrencilerin %92’si öğretim elemanları ile etkili iletişim kurduğunu 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %5’i kararsızım yanıtını vermis, %3’ü ise katılmıyorum yanıtını 

vermişlerdir.   Öğretim elemanları ile etkili iletişim kurabiliyorum sorusuna ait yanıtların 

dağılımı Şekil 3.2’de verilmiştir.  
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Şekil 3.2 Öğretim Elemanları ile Etkili İletişim Kuruyorum Sorusuna İlişkin Yanıtların      
Dağılımı 

3.3 Öğretim Elemanı Sayısı Yeterlidir 

Ankete katılan öğrencilerin %83’ü, öğretim elemanı sayısını yeterli (kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum) bulmaktadır. Kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtları birlikte 

incelendiğinde, öğrencilerin %7’si öğretim elemanı sayısını yeterli bulmadığını belirtmiştir. 

Öğretim elemanı sayısının yeterliliğine ait öğrencilerin verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 

3.2’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.3 Öğretim Elemanı Sayısı Yeterlidir Sorusuna İlişkin Yanıtların Dağılımı  

 

 

 



13 
 

3.4 Öğretim Elemanlarına Ders Dışı Zamanlarda Ulaşabiliyorum 

Ankete katılan öğrencilerin öğretim elemanlarına ders dışı zamanlarda ulaşabildiklerine ilişkin 

sorulara verdiklerin yanıtların dağılımı Şekil 3.4’te verilmiştir. Kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum yanıtları birlikte incelendiğinde öğrencilerin %91’i öğretim elemanlarına ders dışı 

zamanlarda da ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %2’si öğretim elemanlarına ders 

dışı zamanlarda ulaşamadıklarını belirtmiş, %6’sı ise kararsızım yanıtını vermişlerdir.  

 

Şekil 3.4 Öğretim Elemanlarına Ders Dışı Zamanlarda Ulaşabiliyorum Sorusuna İlişkin 
Yanıtların Dağılımı 

3.5 Ölçme ve Değerlendirmede Öğretim Elemanları Objektiftir 

Ankete katılan öğrencilerin %90’ı ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanlarının objektif 

olduğunu düşünmektedir.  Kesinlikle katılmıyorum ve katılıyorum yanıtları birlikte 

incelendiğinde yalnızca öğrencilerin %2’si öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirmede 

objektif olmadığını düşünmektedir. 

 

Şekil 3.5 Öğretim Elemanlarına Ders Dışı Zamanlarda Ulaşabiliyorum Sorusuna İlişkin 
Yanıtların Dağılımı 
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3.6 Derslerde Teknolojik İmkanlar Etkili Biçimde Kullanılmaktadır 

Derslerde teknolojik imkanların etkili bir biçimde kullanımını inceleyen soruya ankete 

öğrencilerin verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 3.6’da verilmiştir. Kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum yanıtları birlikte incelendiğinde öğrencilerin %84’ü teknolojik imkanların etkin bir 

biçimde kullanıldığını düşünmektedir. Öğrencilerin %4’si teknolojik imkanların etkili bir 

biçimde kullanılmadığını (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) belirtmiş, %10’u ise 

kararsızım yanıtını vermiştir.  

 

Şekil 3.6 Derslerde Teknolojik İmkanlar Etkin Bir Biçimde Kullanılıyor Sorusuna İlişkin 
Yanıtların Dağılımı 

3.7 Öğretim Elemanları Bana Değerli Olduğumu Hissettiriyor 

Ankete katılan öğrencilerin %77’si öğretim elemanlarının kendilerine değerli olduğunu 

hissettirdiğini (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum) düşünmektedir. Öğrencilerin %3’ü ise bu 

soruya katılmıyorum yanıtını vermiştir.   
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Şekil 3.7 Öğretim Elemanları Bana Değerli Olduğumu Hissetiriyor Sorusuna İlişkin Yanıtların 
Dağılımı 

3.8 Sinop Üniversitesinde Öğrenim Görmekten Memnunum 

Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekten memnunum sorusuna ilişkin yanıtların dağılımı 

Şekil 3.8’de verilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 

öğrencilerin %82’sinin Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekten memnun olduklarını 

görülmektedir. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri Sinop 

Üniversitesinden memnuniyet oranları yüksektir. Öğrencilerin %4’ü ise memnun olmadıklarını 

%13’ü kararsız olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Şekil 3.8 Sinop Üniversitesinde Öğrenim Görmekten Memnunum Sorusuna İlişkin Yanıtların 
Dağılımı 

 

 

 



16 
 

Tablo 3.1 Eğitim Programları ve Öğretime İlişkin Genel Memnuniyet Oranları 
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Aldığım eğitimi, mesleğimi yapmak için yeterli buluyorum - 79,0 16,0 5,0 
Öğretim elemanları ile etkili iletişim kurabiliyorum - 92,0 5,0 3,0 
Öğretim elemanı sayısı yeterlidir. - 83,0 10,0 7,0 
Öğretim elemanlarına ders dışı zamanlarda ulaşabiliyorum 1,0 91,0 6,0 2,0 
Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektiftir 2,0 90,0 6,0 2,0 
Derslerde teknolojik imkanlar etkili biçimde kullanılmaktadır 2,0 84,0 10,0 4,0 
Öğretim elemanları bana değerli olduğumu hissettiriyor 1,0 77,0 19,0 3,0 
Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekten memnunum 

1,0 82,0 13,0 4,0 

Eğitim programları ve öğretime ilişkin genel memnuniyet oranları Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Öğrencilerin yanıtları değerlendirilirken kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtlar birlike 

değerlendirilmiştir ve katılıyorum sütununda verilmiştir. Kesinlike katılmıyorum ve 

katılmıyorum yanıtları da birlikte değerlendirilmiş ve katılmıyorum sütununda verilmiştir. 

Öğrencilerin yanıtları incelendiğinde en yüksek memnuniyet oranı ölçme ve değerlendirmede 

öğretim elemanlarının objektifliği, öğretim elemanları ile etkili iletişim kurabilme ve öğretim 

elemanlarına ders dışı zamanlarda ulaşabilme konusundadır. Genel bir değerlendirme 

yapıldığında ise öğrencilerin eğitim programları ve öğretime ilişkin genel memnuniyet 

oranlarının yüksek olduğu söylenebilir. 
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4. ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ 

Anketin son bölümünde öğrencilere üniversite ile ilgili görüşlerini dile getirebilmeleri için iki 

adet açık uçlu soru sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar Üniversitenizde neleri 

seviyorsunuz ve Üniversitenizde neleri değiştirmek istersiniz başlıkları altında verilmiştir.  

Üniversitenizde Neleri Seviyorsunuz? 

• Konum / Şehir 

• Etkinlik / Seminer olması 

• Eğitim sistemi 

• Öğretim elemanlarının öğrencilere kurduğu iletişim  

• Eğitim uygulamalarının gerçekleştirildiği ayrı merkezin olması 

• Öğretim elemanları 

• Kütüphanedeki kitaplara kolaylıkla erişilebilmesi 

Üniversitenizde Neleri Değiştirmek İstersiniz?  

• Kampüs alanı / Yeşil alanların arttırılması 

• Etkinlerin arttırılması  

• Spor yapılabilecek alanları arttırılması 

• Kampüs alanında açık alanlarda kafetarya sayısını arttırmak 

• Öğrenci projelerinde kaynak sağlanması 

• Bölümdeki öğrenci sayısı 

• Ders saatleri 

• Yemekhane  

• Senkron ders sayısının arttırılması  

• Öğrencilere e-mail adresi verilmesi 

• Müfredat, 

• Yurt imkanlarının arttırılması 

• Ödevlerin çokluğu 

• Derslerde yeni teknolojilere yer verilmesi 

• Savunma sporları için öğrenci kulüplerinin olması 

• Spor salonunun değiştirimesi 
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• Kantin alanının büyük olması 

• Uzaktan eğitim olması 

• İnternet alt yapısının hızlandırılması 

 

 

 

 


