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SIRA 

NO 

ANKET KAPSAMINDA 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

KONUSU 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

SORUMLU 

BİRİM/KİŞİ 

BAŞLANGI

Ç TARİHİ 
BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA 

1 

Aldığım seçmeli dersler 

mesleki/bireysel gelişimim için katkı 

sağlayacak niteliktedir. 

 

Bu kapsamda bölümümüz müfredatı 

2018 yılı itibari ile güncellenmiş olup 

seçmeli ders içerikleri ve kredileri 

arttırılmıştır.    

Coğrafya 

ABD 
5 Eylül 2018 31 Aralık 2021 

Ortalaması: 2,79 

 

2 
Oryantasyon için yeterli düzeyde 

etkinlik yapılmaktadır. 

Oryantasyon için bölümümüzde 

etkinlikler düzenlenmektedir. Fakat 

derslerin başladığı ilk hafta yapılıyor 

olması ve katılımın çok olmaması 

sebebiyle anket puan ortalamasının 

3'ün altında çıkmış olabileceği ön 

görülmektedir. Bu konuda öğrenci 

görüşleri alınarak gerekli görüldüğü 

taktirde yeni oryantasyon etkinlikleri 

düzenlenecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 1,86 

 

3 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci 

görüşleri dikkate alınmaktadır. 

 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde 

öğrenci görüşlerinin hangi hususlarda 

dikkate alınmadığı anket yoluyla 

öğrencilere sorularak tespit edilecek 

ve gerekli durumlarda yeni 

düzenlemeler yapılacaktır.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,5 

 

4 

Eğitim öğretim ile ilgili konularda 

idari personel (bölüm sekreteri, 

öğrenci işleri, vb.) gerekli desteği 

vermektedir. 

 

Fakülte yönetimine gerekli taleplerin 

iletilmesi 

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,79 

 

5 

Mesleki/bireysel gelişimimi 

destekleyecek eğitim ve etkinlikler 

sunulmaktadır. 

 

Fakülte yönetimine gerekli taleplerin 

iletilmesi 

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,86 
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6 

Kullandığımız derslik/laboratuvarların 

fiziksel imkanları (aydınlatma, ısıtma, 

havalandırma, vb.) eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

 

Derslik ve laboratuvarlarda hangi 

konularda yetersizlikler bulunduğu 

anket ve mülakatlar düzenlenerek 

tespit edilecektir. Konu ile ilgili 

problemler mevcut ise yetkililer ile 

görüşmeler yapılacak iyileştirme 

yoluna gidilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,93 

 

7 

Üniversitenin fiziki koşulları engelli 

bireyler için uygundur. 

 

Üniversitemiz engelli bireyler 

uygulamasında öncü üniversitelerden 

birisidir. Buna rağmen anket 

puanının bu konuda neden 3'ün 

altında çıktığı öğrencilere konu ile 

ilgili sorular yöneltilerek tespit 

edilecek ve gereken iyileştirme 

çalışmaları mevcut ise yetkililere 

bildirilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,71 

 

8 

Sınav sonuçlarına itirazlar öğretim 

elemanları tarafından dikkate 

alınmaktadır. 

 

Sınav sonuçlarına itirazlar dikkate 

alınmaktadır. Fakat bazı durumlarda 

haksız itirazlar gelmektedir 

öğrencilerden. Bu sebeple anket 

sonuçlarında düşük puan çıkmış 

olabileceği öngörülmektedir. Bu 

konuda öğrencilere anket 

düzenlenerek itirazların dikkate 

alınmama sebeplerinde haklı 

gerekçeler olup olmadığı tespit 

edilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,93 

 

9 

Üniversitemizde ilgi alanıma uygun 

öğrenci toplulukları bulunmaktadır. 

 

Öğrencilere öğrenci toplulukları ile 

ilgili detaylı bilgileri olup olmadığı 

sorulacak ve bilgi sahibi değiller ise 

bilgi verilecek ve hangi alanlarda 

öğrenci toplulukları bulunmasını 

istedikleri konusunda talepleri anket 

yoluyla öğrenilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,64 
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10 

Üniversitemiz öğrenci toplulukları 

yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler 

yapmaktadır. 

 

Öğrencilerden anket yoluyla kültürel 

ve sosyal etkinlik konusundaki 

önerileri varsa alınacak ve ilgili 

yetkililere durum aktarılacaktır ( 

iyileştirme çalışmaları için)  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,21 

 

11 

Üniversitemizde yeterli düzeyde 

psikolojik danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. 

 

Üniversitemizde psikolojik 

danışmanlık hizmeti konusunda 

yetersizlik bulunduğu konusunda 

oluşan görüşün sebebi anket yoluyla 

tespit edilecek ve ilgili yetkililere 

bildirilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,21 

 

12 

Üniversitemizde öğrencilere yönelik 

eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

 

Üniversitemizde mevcut kültürel ve 

sanatsal etkinliklerden öğrencilerin 

ne kadar haberdar olduğu anket 

yoluyla tespit edilecek ve haberdar 

olmasına rağmen yeterli sayıda 

etkinlik bulunmadığı görüşleri 

bulunuyorsa, öğrencilerin önerileri 

alınacaktır.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,36 

 

13 

Üniversitemizde öğrencilere yönelik 

sportif etkinlikler düzenlenmektedir. 

 

Öğrencilere yönelik sportif etkinlik 

konusunda farklı uygulamalar yapılıp 

yapılamayacağı ilgili yetkililer ile 

görüşülecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,29 

 

14 

Üniversitemizde öğrencilerin 

kullanacağı sosyal ve sportif tesisler 

yeterlidir. 

 

Sportif ve sosyal faaliyetler için 

öğrencilerden talepleri alınacak 

(anket yoluyla) ve mevcut koşullarda 

iyileştirme çalışmaları yapılıp 

yapılmayacağı konusu ilgili yetkililer 

ile görüşülecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,14 

 

15 

Üniversitemizde günlük ihtiyaçlarımı 

karşılayabileceğim hizmetler (banka, 

kırtasiye, kafeterya, vb.) 

bulunmaktadır. 

Günlük ihtiyaçlar konusunda 

beklentilerin neler olduğu (anket 

yoluyla) tespit edilecek ve iyileştirme 

çalışmaları için yetkililere bilgi 

verilecektir.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 Ortalaması: 2,50 



 

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU 

(İYİLEŞTİRME PLANI) 

 

 

 

 

 

 

(Form No: FR-474; Revizyon Tarihi: 29.05.2018; Revizyon No:01) 

 

16 

Üniversitemizde bulunan kantinlerin 

hizmetleri yeterlidir. 

 

Öğrencilerden anket yoluyla kantin 

hizmetleri konusunda hangi 

yetersizliklerin bulunduğu 

öğrenilecek ve ilgili yetkililere 

durum aktarılacaktır.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,79 

 

17 

Kayıtlı olduğum 

enstitü/fakülte/yüksekokul yönetimi 

öğrencilerin görüşlerine değer verir. 

 

Öğrencilerin görüşlerine değer 

verilmesi/verilmemesi konusundaki 

düşüncelerinin alt yapısını çözmek 

için anket yoluyla görüşleri 

alınacaktır.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 

Ortalaması: 2,43 

 

18 

Üniversitemiz birimleri öğrenci 

şikayet ve dileklerine zamanında cevap 

verir. 

 

Öğrencilerin konu ile ilgili görüşleri 

anket yoluyla alınacak ve gerekli 

düzenleme çalışmaları mevcut ise 

yeni düzenlemeler oluşturulacaktır.  

Coğrafya 

ABD 
5 Ekim 2020 31 Aralık 2020 Ortalaması: 2,71 


