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Yabancı Diller Yüksekokulu 

2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Dönemi “Conversation Club” Etkinliğine İlişkin Öğrenci 

Memnuniyeti Anket Raporu 

 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Döneminde Yüksekokulumuzda öğretim gören 

öğrencilere, ders dışı etkinliği olarak gerçekleştirilen “Conversation Club” çalışmasının 

memnuniyetine ilişkin online olarak 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında anket uygulanmıştır.  

Conversation Club Memnuniyet Anketi’ne 33 öğrenci katılmış olup ankette katılımcılara 

toplamda 10 soru sorulmuştur. 

 

Etkinlikten nasıl haberdar oldunuz? 

 

 

Etkinliğin temasının önceden belli olması çok kolaylık ve pratiklik sağlamıştır.

 

 

Etkinlikten önce verilen hedef kelimeler ve hedef sorular bana çok yardımcı oldu.

 

Etkinlikten nasıl haberdar 

olduklarına sorulan soruya 

katılımcıların 17’si Whatsapp grupları, 

12’si ders esnasında hocanız 

sayesinde, 2’si okul sayfası ve 2’si ise 

okul sosyal medya hesapları şeklinde 

yanıtını vermiştir. 

Etkinliğin temasının 

önceden belli olmasının sağladığı 

kolaylığa ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 26’si evet, 2’si hayır, 

5’i ise kararsızım şeklinde cevap 

vermiştir. 

 

Etkinlikten önce çeşitli 

aracılarla yayınlanan ve paylaşılan 

hedef kelime ve soruların paylaşımı 

konusundaki öğrenci düşüncesini 

ölçen soruya katılımcıların 31’i evet, 

2’si hayır şeklinde cevap vermiştir.  



 
 

 

Etkinlik için istediğim seviyeye kaydolabildim. 

 

 

 

Etkinlik esnasında çok eğlendim.

 

 

 

Etkinlik İngilizce gelişimime olumlu anlamda katkıda bulundu. 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların, iki farklı seviyede iki 

farklı sınıf şeklinde sunulan etkinliğe 

kaydolabilme konusundaki kolaylığı ve 

pratikliği sorulduğunda, 33 katılımcının 

hepsinin evet yanıtını verdiği 

gözlemlenmiştir. 

Etkinliğin eğlenceli olup olmadığı 

konusunda yöneltilen soruya katılımcıların 32’si 

evet, 1’i hayır şeklinde yanıt vermiştir. 

Etkinliğin, katılımcıların İngilizce 

gelişimine katkıda ulunup bulunmadığını 

ölçen soruya öğrencilerin 30’u evet, 3’ü 

ise kararsızım şeklinde cevap vermiştir. 



 
 

 

Etkinliğe katılan hocalardan memnun kaldım. 

 

 

 

 

 

Benzer bir etkinlik olduğunda katılmak isterim.

 

 

Etkinlik ile ilgili tecrübenize 10 üzerinde kaç puan verirsiniz. 

 

 

 

Etkinlikte hizmet veren hocalara 

karşı memnuniyetin sorulduğu soruda, 

katılımcıların tamamı memnuniyetini 

belirtip evet şeklinde cevap vermiştir. Bu 

soruyu takip eden, “Memnun değilseniz 

nedenini açıklayınız” şeklindeki açık uçlu 

soruya bu sebeple hiç yanıt alınmamıştır. 

Benzer bir etkinliğe katılıp katılmama 

planları sorusunda, katılımcıların 32’si evet, 1’i 

kararsızım şeklinde cevap vermiştir.  

Genel olarak etkinlik 

tecrübesinin değerlendirildiği 

son soruda, katılımcıların 8’i 10 

puan, 5’i 9 puan, 9’u 8 puan, 7’si 

7 puan, 2’si 6 puan, 1’i 5 puan ve 

1’i 3 puan vermiştir.  


