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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Dönemi İdari İşleyişe İlişkin Öğrenci Anket Raporu 

 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Döneminde Yüksekokulumuzda öğretim gören öğrencilerin idari 

işleyişe ilişkin memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesine yönelik sunulan hizmet alanları kantin- 

Yemekhane - Kütüphane – Güvenlik Hizmetleri – Temizlik Hizmetleri ve Öğrenci İşlerine ilişkin olarak 

online olarak 24-31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

Yüksekokul idari işleyişe ilişkin Anketi’ ne 132 öğrenci katılmış olup katılım oranı yaklaşık olarak 

%65 olmuştur. Uygulanan ankette katılımcılara toplamda 29 soru sorulmuştur. 

KANTİN 

Çalışma Saatleri Yeterlidir. 

 

 Temizlik ve Hijyen Yeterlidir. 

 

Ürünler Çeşitli ve Kalitelidir. 

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantinin çalışma saatlerinin yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 23’ ü kesinlikle katılıyorum, 68’ i 

katılıyorum, 20’ si kararsızım, 10’ u 

katılmıyorum, 10’ u kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantinin temizlik ve hijyenin yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 18’ i kesinlikle katılıyorum, 

59’ u katılıyorum, 25’ i kararsızım, 20’ si 

katılmıyorum, 10’ u kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantinde sunulan ürünlerin çeşitli ve 

kaliteli olup olmadığına ilişkin sorulan 

soruya katılımcıların 13’ ü kesinlikle 

katılıyorum, 37’ si katılıyorum, 38’ i 

kararsızım, 30’ u katılmıyorum, 14’ ü 

kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 



Soğuk – Sıcak Sunum Gerektiren Gıdalar Uygun Şartlarda Sunulmaktadır. 

 

Servis Hızı Yeterlidir. 

 

Kantin Personelinin Tutum ve Davranışı Uygundur. 

 

Kantin Hizmetleri Genel Olarak Yeterlidir. 

 

YEMEKHANE 

Yemekhanenin Fiziki Temizliğinden Memnunum. 

 

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantinde sıcak-soğuk sunum gerektiren 

gıdaların uygun şartlarda sunulup 

sunulmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 19’ u kesinlikle katılıyorum, 58’ 

i katılıyorum, 31’ i kararsızım, 8’ i 

katılmıyorum, 16’ sı kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantin servis hızının yeterli olup olmadığına 

ilişkin sorulan soruya katılımcıların 21’ i 

kesinlikle katılıyorum, 50’ si katılıyorum, 21’ i 

kararsızım, 24’ ü katılmıyorum, 16’ sı kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantin personelinin tutum ve davranışının 

uygun olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 42’ si kesinlikle katılıyorum, 53’ ü 

katılıyorum, 18’ i kararsızım, 7’ si katılmıyorum, 

12’ si kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kantin hizmetlerinin genel olarak yeterli 

olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 25’ i kesinlikle katılıyorum, 

54’ ü katılıyorum, 23’ ü kararsızım, 16’sı 

katılmıyorum, 14’ ü kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhanenin fiziki temizliğinden memnun 

olunup olunmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 24’ ü kesinlikle katılıyorum, 51’ i 

katılıyorum, 26’ sı kararsızım, 15’ i 

katılmıyorum, 16’ sı kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 



Yemeklerin Sıcaklığı ve Porsiyonu Yeterlidir. 

 

Yemekhane Mekan Olarak Yeterlidir. 

 

Yemekhane Personeli Hijyen Kurallarına (önlük, bone, eldiven) Uyuyor. 

 

Yemekhane Personelinin Tutum ve Davranışı Uygundur. 

 

Yemekhane Hizmetleri Genel Olarak Yeterlidir. 

 

 

 

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhane yemeklerin sıcaklığı ve 

porsiyonların yeterli olup olmadığına ilişkin 

sorulan soruya katılımcıların 20’ si kesinlikle 

katılıyorum, 45’ i katılıyorum, 24’ ü kararsızım, 

20’ si katılmıyorum, 23’ ü kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhanenin mekan olarak yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 

12’ si kesinlikle katılıyorum, 49’ u katılıyorum, 

26’ sı kararsızım, 22’ si katılmıyorum, 23’ ü 

kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhane personelinin hijyen kurallarına 

uyup uymadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 43’ ü kesinlikle katılıyorum, 59’ u 

katılıyorum, 10’ u kararsızım, 6’ sı 

katılmıyorum, 14’ ü kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhane personelinin tutum ve davranışının 

uygun olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 54’ ü kesinlikle katılıyorum, 58’ i 

katılıyorum, 5’ i kararsızım, 5’ i katılmıyorum, 

10’ u kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

yemekhane hizmetlerinin genel olarak yeterli 

olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 24’ ü kesinlikle katılıyorum, 61’ i 

katılıyorum, 19’ u kararsızım, 12’ si 

katılmıyorum, 16’ sı kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

 



KÜTÜPHANE 

Kütüphanenin Hizmet Süresi Yeterlidir. 

 

Kütüphanenin Kitap Çeşitliliği Yeterlidir. 

 

YDYO Kütüphanesi Kullanışlı Bir Mekana Sahiptir. 

 

 Kütüphanede Ödünç verme-iade İşlemleri Hızla Gerçekleşmektedir. 

 

GÜVENLİK 

Özel Güvenlik Personelinin Hitap ve Davranışlarından Memnunum. 

 

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kütüphanenin hizmet süresinin yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 

19’ u kesinlikle katılıyorum, 50’ si katılıyorum, 

34’ ü kararsızım, 10’ u katılmıyorum, 19’ u 

kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kütüphane de bulunan kitap çeşitliliğinin 

yeterli olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 17’ si kesinlikle katılıyorum, 40’ ı 

katılıyorum, 38’ i kararsızım, 20’ si 

katılmıyorum, 17’ si kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir.  

 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kütüphanenin kullanışlı mekana sahip olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 20’ si kesinlikle katılıyorum, 53’ 

ü katılıyorum, 33’ ü kararsızım, 12’ si 

katılmıyorum, 14’ ü kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda hizmet veren 

kütüphanede ödünç verme/iade işlemlerinin 

hızlı gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

sorulan soruya katılımcıların 23’ ü kesinlikle 

katılıyorum, 53’ ü katılıyorum, 39’ u 

kararsızım, 7’ si katılmıyorum, 10’ u kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuz Güvenlik 

Personelinin hitap ve davranışından memnun 

olunup olunmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 43’ ü kesinlikle katılıyorum, 66’ sı 

katılıyorum, 8’ i kararsızım, 4’ ü katılmıyorum, 

11’ i kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 



Özel Güvenlik Personelinin Bilgilendirme ve Yönlendirmelerini Yeterli Buluyorum. 

 

Birimimiz Yerleşkesinde Kendimi Güvende Hissediyorum.  

 

TEMİZLİK 

Derslikler Temizdir. 

 

Tuvalet ve Lavabolar Temizdir. 

 

Binanın Genel Temizliğinden Memnunum. 

 

 

 

 

 

Yüksekokulumuz Güvenlik Personelinin 

bilgilendirme ve yönlendirmesinin yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 

44’ ü kesinlikle katılıyorum, 57’ si katılıyorum, 14’ 

ü kararsızım, 6’ sı katılmıyorum, 11’ i kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuzda kendinizi güvende 

hissedip hissetmediklerine ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 39’ u kesinlikle katılıyorum, 57’ si 

katılıyorum, 17’ si kararsızım, 7’ si katılmıyorum, 

12’ si kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz dersliklerinin temiz 

olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 36’ ü kesinlikle katılıyorum, 69’ u 

katılıyorum, 11’ i kararsızım, 7’ si katılmıyorum, 9’ 

u kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

 

Yüksekokulumuz tuvalet ve lavaboların 

temiz olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 28’ i kesinlikle katılıyorum, 64’ ü 

katılıyorum, 20’ si kararsızım, 9’ u katılmıyorum, 

11’ i kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz genel olarak temiz 

olup olmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 32’ ü kesinlikle katılıyorum, 72’ si 

katılıyorum, 11’ i kararsızım, 8’ i katılmıyorum, 

9’ u kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 



Temizlik Personelinin Tutum ve Davranışından Memnunum. 

 

ÖĞEENCİ İŞLERİ 

Öğrenci İşleri Birimi Taleplerimize Hassasiyetle Yaklaşmaktadır. 

 

Öğrenci İşleri Birimi ile Hızlı İletişim Kurabilmekteyim. 

 

İhtiyaç Duyduğum Belgeleri Zamanında Alabiliyorum. 

 

Duyuruların Zamanında Yapılmasından Memnunum. 

 

 

 

 

Yüksekokulumuz temizlik personelinin 

tutum ve davranışlarından memnun olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 43’ 

ü kesinlikle katılıyorum, 65’ i katılıyorum, 11’ i 

kararsızım, 3’ ü katılmıyorum, 10’ u kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimi 

taleplerinize hassasiyetle yaklaşıp yaklaşmadığına 

ilişkin sorulan soruya katılımcıların 25’ i kesinlikle 

katılıyorum, 53’ ü katılıyorum, 31’ i kararsızım, 9’ 

u katılmıyorum, 14’ ü kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimi ile 

hızlı iletişim kurup kuramadıklarına ilişkin sorulan 

soruya katılımcıların 25’ i kesinlikle katılıyorum, 

56’ sı katılıyorum, 30’ u kararsızım, 7’ si 

katılmıyorum, 14’ ü kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden ihtiyaç 

duyduğu belgeleri zamanında alıp 

alamadıklarına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 24’ ü kesinlikle katılıyorum, 58’ i 

katılıyorum, 34’ ü kararsızım, 5’ i katılmıyorum, 

11’ i kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden 

yapılan duyuruların zamanında yapılıp 

yapılmadığına ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 28’ i kesinlikle katılıyorum, 65’ i 

katılıyorum, 23’ ü kararsızım, 5’ i katılmıyorum, 

11’ i kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 



İdari Personel (memur vb.) ile Öğrenciler Arasında Etkili bir İletişim Bulunmaktadır.  

 

Dersliklerin Fiziki Koşulları Yeterlidir.  

 

Birimimize Ait Fiziki Koşullar Engellilere Uygundur.  

 

Sorun, Şikayet ve Önerilerimi İletebilme Olanaklarından ve İlgili Geri Dönüş Süreçlerinden Memnunum. 

 

İdari Personelin Genel Tutum ve Yaklaşımından Memnunum. 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokulumuz İdari personelinin 

öğrenciler arasında etkili bir iletişim olup 

olmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 

27’ si kesinlikle katılıyorum, 57’ si katılıyorum, 26’ 

sı kararsızım, 9’ u katılmıyorum, 13’ ü kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

Yüksekokulumuz dersliklerinin fiziki 

koşullarının yeterli olup olmadığına ilişkin sorulan 

soruya katılımcıların 21’ i kesinlikle katılıyorum, 66’ 

sı katılıyorum, 24’ ü kararsızım, 9’ u katılmıyorum, 

12’ si kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz fiziki koşullarının 

engelliler için uygun olup olmadığına ilişkin 

sorulan soruya katılımcıların 19’ u kesinlikle 

katılıyorum, 56’ sı katılıyorum, 39’ ü kararsızım, 8’ 

i katılmıyorum, 10’ u kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

Şikayet ve önerilerinizi iletebilme 

olanaklarından ve geri dönüş süreçlerinden 

memnun olup olunmadığına ilişin sorulan soruya 

katılımcıların 24’ ü kesinlikle katılıyorum, 57’ si 

katılıyorum, 30’ u kararsızım, 8’ i katılmıyorum, 

13’ ü kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz idari personelinin 

genel tutum ve yaklaşımından memnun olup 

olunmadığına ilişkin sorulan soruya katılımcıların 

27’ si kesinlikle katılıyorum, 67’ si katılıyorum, 23’ 

ü kararsızım, 4’ ü katılmıyorum, 11’ i kesinlikle 

katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 



Okulun İnternet Hizmetlerinden Memnunum. 

 

Yüksekokulumuz web Sayfasından Memnunum (duyuru, sayfa düzen vb.) 

 

 

Yüksekokulumuz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin gelen değerlendirmeye ilişkin sorulan 

soruya katılımcıların 30’ u 100 puan, 16’ sı 90 puan, 40’ ı 80 puan, 31’ i 70 puan, 14’ü 60 puan, 21’i 50 

puan ve altında cevap vermiştir. 

 

Yüksekokulumuz internet hizmetinden 

memnuniyet düzeyine ilişkin sorulan soruya 

katılımcıların 27’ si kesinlikle katılıyorum, 46’ sı 

katılıyorum, 18’ i kararsızım, 13’ ü katılmıyorum, 

26’ sı kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

Yüksekokulumuz web sayfasından 

memnun olup olunmadığına ilişkin sorulan 

soruya katılımcıların 31’ i kesinlikle katılıyorum, 

58’ i katılıyorum, 22’ si kararsızım, 11’ i 

katılmıyorum, 10’ u kesinlikle katılmıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 


