
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU 

2020-21 GÜZ YARIYILI 
 
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim ve Tasarımı, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde eğitim almakta olan öğrencilerine yönelik hazırlanan 
genel değerlendirme formu, 2020 -2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılında,  16.10.2020 – 
30.10.2020 tarih aralığında cevaplandırılmak üzere açılmış, 386 öğrencimizin katılımlarıyla 
değerlendirmeleri alınmıştır.  
 
Değerlendirme formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde formu dolduran öğrencilerin 
genel bilgileri toplanmış, ikinci bölümde genel eğitim öğretim sürecine ve Fakülteye dair 
değerlendirmeleri alınmış, üçüncü bölümde uzaktan eğitim sürecine dair değerlendirmeleri 
alınmıştır. Soru formunda yer verilen açık uçlu sorularla öğrencilerin olumlu-olumsuz görüşleri, 
talep ve önerileri de derlenmiştir.  
 
1.BÖLÜM 
 
Değerlendirme formunu dolduran öğrencilerin cinsiyet, kaçıncı sınıfta oldukları, kayıtlı 
oldukları bölüm bilgileri Tablo 1-3’de sunulmuştur.  
 
Tablo 1. Öğrencilerin bulundukları sınıf   

 
 Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyet dağılımı 



 
Tablo 3. Öğrencilerin bölümlere göre dağılımı 

 
 
2.BÖLÜM 
 
Tablo 4. Bölüme girişteki beklentilerin karşılanma düzeyinin değerlendirilmesi 

Öğrencilerin %78,2’si almakta oldukları eğitimin, bölüme girişteki beklentilerini karşıladığını; 
%21,8’i beklentilerinin karşılanmadığını belirtmiştir.  
 
Tablo 5. Çalışma alanlarına hazırlama bağlamında yeterlilik düzeyinin 
değerlendirilmesi 

 



Değerlendirme formunu dolduran öğrencilerin %63,2’si İletişim Fakültesi bünyesinde aldığı 
eğitimin onları çalışma alanına hazırlama bağlamında yeterli düzeyde olduğunu; %36,8’i 
yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.  
 
Tablo 6. Ders programlarında kuramsal ve uygulamalı ders ağırlıklarının 
değerlendirilmesi 

 
Öğrencilerin %67,1’i kuramsal ve uygulamalı derslerin ağırlık ve dağılımlarından memnun 
olduklarını; %32,9’u memnun olmadıklarını belirtmektedirler. Tablo 6 ve Tablo 7’ye yönelik 
açık uçlu sorularda öğrencilerin uygulamalı derslerin oranının artması, mevcut derslerdeki 
uygulama koşullarının iyileştirilmesi yönündeki görüşlerinin ağırlık taşıdığı görülmektedir.  
 
 
Tablo 7. Açılan seçmeli derslerin değerlendirilmesi 

 
Açılan seçmeli derslerin değerlendirilmesinde öğrencilerin %77,5 oranında memnun oldukları 
görülmektedir.  
 



Tablo 8. Ders doküman ve kaynaklarının değerlendirilmesi 

 
Öğrencilerin %76,4’ü derslerde kullanılan doküman ve kaynakları yeterli bulmaktadırlar.  
 
Tablo 9. Öğretim elemanlarının değerlendirilmesi 

 
Değerlendirme formuna verilen cevaplardan öğrencilerin %90,4’ünün öğretim elemanlarının 
öğrencilere karşı tutum ve yaklaşımlarından memnun oldukları görülmektedir.  
 
Tablo 10. Akademik danışmanlığın değerlendirilmesi 

Öğrencilerin %81,1’i oranında akademik danışmanlığın işleyişinden memnundur.  
 
 



Tablo 11. Fakülte idari personelinin değerlendirilmesi 

 
Fakülte idari personeline eğitimleriyle ilgili bir konuda başvurduklarında yeterli düzeyde ilgil 
gördüklerini ifade eden öğrencilerin oranı %79,3’tür.    
 
Tablo 12. Sosyal kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi 

 
Katılımcıların %68,4’ü Fakültenin öğrencilere yönelik düzenlediği sosyal kültürel etkinlikleri 
yeterli bulduğunu belirtirken, %31,6’sı Hayır cevabını vermiştir. Açık uçlu sorularda sektör 
temsilcileri ile düzenlenen etkinliklerin daha fazla olması yönünde getirilen önerilerin ağırlık 
kazandığı görülmektedir.   
 
 



Tablo 13. Fakülte web sayfası ve sosyal medya hesaplarının değerlendirilmesi 

Öğrencilerin %87’si Fakülte web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının içeriğini, 
güncelliğini ve işleyişini bilgiye ulaşma açısından yeterli bulduklarını belirtmektedir. %13’ü ise 
olumsuz görüş belirtmişlerdir.  
 
 
Tablo 14. Fakülte sosyal medya hesaplarını takip oranı 

Değerlendirme formunu dolduran öğrencilerin %85,5’i Fakülte sosyal medya hesaplarını 
takip ettiğini belirtirken, %14,5’i takip etmediğini belirtmiştir.  
 
 
 
3.BÖLÜM - UZAKTAN EĞİTİM 
 
Uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesine yönelik iç paydaşımız olarak öğrencilerimizin 
görüşleri iyileştirme çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede genel 
memnuniyet formunun 3. bölümü uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi üzerine 
kurgulanmıştır.  
 
 
 
 



 
Tablo 15. Öğrencilerin teknik donanım ve internet erişimleri 

Değerlendirme formunu dolduran öğrencilerin %93,5’i uzaktan eğitim sürecinde, eğitime 
erişmek için gerekli teknik donanıma ve internet erişimine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Açık 
uçlu sorularda öğrencilerin belirttikleri teknik sıkıntı internet bağlantılarında yaşadıkları 
sıkıntılar üzerine yoğunlaşmaktadır ki asenkron ders kayıtlarını bu çerçevede öğrenciler de 
olumlu çözüm olarak değerlendirmektedirler.  
 
 
Tablo 16. Senkron ders değerlendirmesi 

 
 
Değerlendirme formunda öğrenciler kayıtlı oldukların tüm derslerin senkron olarak yapıldığını 
%98.7’lik bir oranla belirtmişlerdir.  
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 17. Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanları ile iletişimin değerlendirilmesi 

 
 
Tablo 18. Uzaktan eğitim sürecinde derslerin akademik süreç bilgilendirmelerinin 
değerlendirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrencilerin %96,4’ü uzaktan eğitim sürecinde, kayıtlı oldukları tüm derslerin akademik 
süreçleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını belirtmişlerdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tablo 19. Uzaktan eğitimde kullanılan platformlar 

 
Uzaktan eğitim sürecinde devam eden derslerinde kullanılan platformlara dair bildirimlerine 
paralel bir şekilde, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan platformları değerlendirmelerine 
yönelik yöneltilen açık uçlu soruda da öğrencilerin tasarım ve kullanım kolaylığı çerçevesinde 
Zoom’u, belge paylaşımı çerçevesinde ÖYS’yi en verimli platformlar olarak değerlendirdikleri 
görülmektedir.  
 
Tablo 20. Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanı - öğrenci etkileşimine yönelik 
uygulamalara dair değerlendirmeler 

2020-21 güz döneminde, uzaktan eğitim sürecinde, İletişim Fakültesi’nce İletişim I dersi 
yüzyüze şubesi kapsamında yürütülen öğretim elemanı – öğrenci etkileşimine yönelik 
programın olumlu karşılandığı gözlenmektedir. Değerlendirme formuna yanıt veren 
öğrencilerin %86,5’i bu uygulamalardan memnun olduklarını belirtmişlerdir.  
 
Genel memnuniyet değerlendirme formu ile öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulara verilen 
cevaplarda öğrencilerin Fakülte sınıf, laboratuvar ve uygulama alanlarının fiziksel koşullarının 
ve teknik donanımlarının iyileştirilmesine yönelik görüşleri öne çıkmaktadır. Ayrıca Erasmus, 
staj, çift anadal - yan dal gibi uygulamalara dair daha etkin bilgilendirilme ihtiyaçlarını 
belirtmektedirler. Uzaktan eğitim sürecine yönelik genel memnuniyetin yanı sıra, Kanal B’de 
yayınlanan “Eğitime Destek Programları”nın yayınlarına  ve arvişine erişim koşullarının 
iyileştirilmesi önerisi sunulmaktadır.   


