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Bursa Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketi Değerlendirmeleri (Temmuz 2021) 
İFADE 

GRUPLARI
İFADELER

Tem.2021
(%)

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN
HİZMETLER

1. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel etkinlikler yeterlidir. 50,45
2. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yeterlidir. 53,54
3. Üniversitemizde öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerle ilgili duyurular 
yeterlidir.

68,93

4. Üniversitemizin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 46,57
5. Merkez kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir. 76,70
6. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan hizmetler genel olarak
yeterlidir.

70,32

7. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan yemeğin niteliği yeterlidir. 68,71
8. Üniversitemizin sosyal mekânları (kantin, kafeterya, büfe, v.b.) 
yeterlidir.

49,23

9. Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacı karşılayacak yeterliktedir. 57,74
10. Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir. 69,35
11. Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmetler yeterlidir. 60,95
12. Öğrenci otomasyon sistemi etkin ve yeterli çalışmaktadır. 70,87
13. Üniversitemizin internet sayfasından gerekli bilgilere 
ulaşılabilmektedir. 

74,37

14. Üniversitemizin sağladığı güvenlik hizmetleri yeterlidir 61,90
15. Üniversitemizde genel kullanıma açık alanlar (bahçe, park yerleri, 
spor alanları, tuvaletler vb.) temiz ve bakımlıdır. 

69,38

16. Yerleşkemize dışarıdan ulaşım olanakları yeterlidir. 76,36
17. Yerleşkemiz içindeki düzenlemeler (yol, trafik levhaları, otopark, yeşil 
alan, peyzaj vb.) yeterlidir.

69,69

18. Üniversitemizde fotokopi, kırtasiye vb. genel ihtiyacı karşılayacak 
nitelikte hizmetler yeterlidir.

61,25

19. Görükle yerleşkesi içindeki ulaşım olanakları yeterlidir. 78,39
20. Üniversitemizde öğrenci toplulukları etkin olarak çalışmaktadır. 67,81
21. Üniversitemizde mezuniyet sonrası iş seçenekleri konusunda yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

56,07

22. Üniversitemizde öğrencilere yönelik kariyer geliştirme etkinlikleri 
yeterlidir.

57,19

23. Genel olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetlerden 
memnunum.

70,68

YÖNETSEL
HİZMETLER

1. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında 
yeterli bilgilendirme yapılır. 

69,71

2. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren konularda öğrenci 
temsilcilerinin karar süreçlerine katılmaları sağlanır. 

76,31

3. Üniversitemizde öğrencilerin sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar 
etkin çalışmaktadır. 

70,49

4. Üniversitemiz üst yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir.

70,68

5. Fakülte/yüksekokul yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir.

69,71

6. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda "öğrenci işleri" tarafından 
sağlanan hizmetler yeterlidir. 

59,03

7. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda "not işleri" tarafından 
sağlanan hizmetler yeterlidir. 

69,13

8. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda idari personelin öğrencilere 
karşı tutum ve davranışları olumludur. 

76,70

9. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda ders ve sınav programları 
zamanında duyurulmaktadır. 

82,72

10. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda tüm bürokratik işlemler kısa 
sürede bitirilir.

68,54

11. Genel olarak sunulan yönetsel hizmetlerden memnunum. 73,20
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GENEL
OLARAK
EĞİTİM 
PROGRAMI

1. Dersler düzenli olarak yapılmaktadır. 92,04
2. Dersler açıklanan plana göre işlenir. 90,49
3. Dersler güncel bilgileri içermektedir. 91,84
4. Dersler için sunulan temel ve yardımcı kaynaklar günceldir. 90,49
5. Derslerin kuramsal ve uygulama ağırlığı uygun/dengeli dağıtılmıştır. 82,72
6. Dersler alanımla ilgili yeterlik kazandırmaktadır. 84,85
7. Dersler mesleki becerilerimin gelişmesi için yeterlidir. 77,86
8. Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır. 78,64
9. Öğrenciler isteği ve ilgisi doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir. 74,56
10. Ders geçme sisteminin adil olduğunu düşünüyorum. 69,32
11. Sınav soruları dersin içeriği ile uyumlu ve kapsamlıdır. 79,42
12. Eğitimin yapıldığı derslikler fiziksel açıdan (temizlik, aydınlatma, 
klima, oturma düzeni vb.) yeterlidir.

77,63

13. Eğitimin yapıldığı derslikler teknik donanım (bilgisayar, internet, 
projeksiyon cihazı vb.) açısından yeterlidir. 

76,27

14. Uygulamalı eğitim programlarının yapıldığı ortamlar (laboratuvar, 
atölye, sera, işletme, vb.) yeterlidir. 

63,39

15. Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı eğitim 
programları (ERASMUS, SECONDOS, staj vb.) hakkında yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

57,09

16. Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtiçi eğitim 
programları (FARABİ) hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır. 

55,73

17. Üniversitemizde yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

54,95

18. Üniversitemizde çift anadal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

53,59

19. Genel olarak ön lisans/lisans eğitim programından memnunum. 74,76

GENEL
OLARAK DERS
VEREN
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

1. Öğretim elemanları, öğrencilerden neler beklenildiğini (derse devam, 
ödev, okuma listesi/ kaynaklar ve değerlendirme süreci vb...) dönemin 
başında internet üzerinden veya basılı olarak açık bir şekilde belirtir. 

82,91

2. Öğretim elemanları dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri 
kullanmaktadır. 

84,08

3. Öğretim elemanları dersleri işlerken (yüzyüze/uzaktan) dersin 
gerektirdiği eğitim teknolojilerinden (projeksiyon, web ortamı, vb.) 
yararlanır. 

84,62

4. Derslerin uygulama/laboratuvar bölümü araştırma görevlileri 
(asistanlar) tarafından yapılmaktadır. 

76,18

5. Derslere, öğretim üyelerinin yerine düzenli olarak araştırma görevlileri 
(asistanlar) girmektedir. (T)

67,57

6. Öğretim elemanları öğrencilerin sınav, ödev, proje vb. 
değerlendirmelerinde adil davranır. 

80,39

7. Öğretim elemanları öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirir. 77,86
8. Öğretim elemanlarına ders dışında da ulaşılabilir. 80,58
9. Öğretim Elemanları öğrencileri staj süreçlerinde bilgilendirir ve 
destekler.

73,40

10. Öğretim Elemanları öğrencilerin sosyal etkinliklere ve öğrenci 
topluluklarına katılımını destekler. 

70,29

KURUMA
BAĞLILIK

1. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmaktan memnunum. 76,31
2. Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmelerini tavsiye 
ederim.

72,62

3. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversiteyi tercih ederdim. 68,93
4. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı bölümünü tercih 
ederdim.

66,60

UZAKTAN
EĞİTİM

1. Çevrimiçi ders sırasında dersi anlatan öğretim üyesi ile etkin iletişim 
kurabiliyorum

80,00

2. Çevrimiçi ders esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. 63,88
3. Çevrimiçi dersler etkin olarak gerçekleşmektedir. 81,36
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Katılımcıların Sınıfsal Dağılımı

1. Sınıf 66

2. Sınıf 15

3. Sınıf 16

4. Sınıf 6

Toplam 103

Katılımcıların Ücret Beklentisi Dağılımı 

2001 - 3000 TL arası 5

3001 - 4000 TL arası 16

4001 - 5000 TL arası 34

5001 TL ve Üzeri 48

Toplam 103

İfade Grupları Grup (%) Genel (%)

ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER 64,63

72,01

YÖNETSEL HİZMETLER 71,47

GENEL OLARAK EĞİTİM PROGRAMI 75,03

GENEL OLARAK DERS VEREN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

77,79

KURUMSAL BAĞLILIK 71,12

UZAKTAN EĞİTİM 75,08

TEMMUZ 2021 LİSANS / ÖNLİSANS MEMNUNİYET ANKETİ BİRİM SONUÇLARI (N>=49)
Okullar \

İfade Grupları 
EGT
(%)

FEF
(%)

HUF
(%)

İİBF 
(%)

MÜH
(%)

SBF
(%)

TIP
(%)

VET
(%)

ZF
(%)

BOMYO
(%)

GAKMYO
(%)

KCBMYO
(%)

MKPMYO
(%)

SOBMYO
(%)

YİOMYO 
(%)

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN
HİZMETLER

58,20 56,53 37,67 54,83 56,62 64,63 56,09 51,02 60,02 67,97 59,68 64,63 64,69 67,10 64,05

YÖNETSEL
HİZMETLER

55,29 57,42 41,47 49,72 48,35 71,47 55,24 49,00 57,53 75,56 66,55 71,47 71,38 68,56 76,51

EĞİTİM 
PROGRAMI

60,86 67,20 57,42 64,00 58,80 75,03 62,41 56,52 65,54 77,30 66,83 75,03 76,63 72,41 76,02

DERS VEREN
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

64,63 67,48 53,47 61,14 63,27 77,79 70,62 63,00 69,35 77,50 70,00 77,79 76,00 73,76 79,61

KURUMSAL
BAĞLILIK

66,98 66,36 53,44 63,91 53,47 71,12 60,56 65,53 65,14 81,43 75,18 71,12 74,70 74,84 76,69

UZAKTAN
EĞİTİM

65,82 57,11 51,18 55,34 72,67 75,08 65,93 61,93 74,38 82,72 71,39 75,08 83,07 76,88 83,42

GENEL 61,19 63,00 48,69 58,72 56,10 72,01 60,99 57,01 63,51 75,95 67,65 72,01 72,68 71,34 74,58

Katılım 134 272 93 239 150 103 162 38 108 49 75 94 50 96 74
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EKLEMEK İSTENEN GÖRÜŞ ÖNERİ VE BEKLENTİLER
Tercih yaparken burs alacağımı bilerek yaptım. Ama bursumu hiç alamadım. Hakkımız olanı almak 
istiyoruz.

Okula geldiğimizde dönem başladığında güzel etkinlikler düzenlenmeli diye düşünüyorum 

Sağlıkta şiddet ve mobbing haberleri duymadığımız,çalışma şartlarının daha olumlaştırıldığı bir 
Türkiye dileğiyle..  

yok

Teşekkürler

Pek çok güzel imkanı sağlayabilecek fakat sorumluluk almak istemeyen kişilerin çok olduğunu 
düşünüyorum. Tabiki yönetimde bulunan kişilerin neler yaşadığını bilemem fakat eğer yönetimde 
bulunuyorlar ise oraya daha fazla maaş için değil kaliteli bir üniversite hayatı yaşamamızı sağlamak 
amacıyla orda olmaları gerektiğini düşünüyorum. 

1.sınıfı daha hiç hastane ortamı görmeden bitirdik. Ne gerçek bir hastaya uygulama yapabildik ne de 
labaratuvar ortamını görüp deneyimleyebildik. En azından 1 2 haftalık bir staj ya da okulda uygulama 
dersi olabilirdi. Arkadaşlarımdan duyuyorum kendi okuluna gidip uygulama dersleri görenler var. 
(Özel okul değil.) Neden bizim okulda da böyle bir şey yapılmadı? Bizim okulunda staja ve uygulama 
derslerine yönelik bir şeyler yapmasını beklerdim.  

Uludağ Üniversitesinden çok memnunum

Yok

1-Üniversite kütüphanesinin 24 saat hizmet vermesini isterdim hele ki sınav haftalarında çok önemli 
bir ihtiyaç.
2-Üniversitede konser,dinleti,dans vb. etkinlikler yeterli değil daha fazla olmasını isterdim.  

Sağlık bilimleri fakültesi ile tıp fakültesi arasına ortak bir kantin yapılabilir. 

Yüz yüze eğitim alamadığımız için 1. Sınıfta öğrendiklerimi gerçek birinin üstünde yapmaya
korkuyorum . Uygulamalı derslerden yeterince verim alamıyorum . Bazı ders süreleri fazla uzun 
olduğu için bir süre sonra dersten kopuyorum.yapılacağı konuşulan zorunlu olmayan  stajın sadece 
Bursa'da yapılabilir olması şehir dışındaki öğrenciler için zor bir durum oluşturuyor. 

-

Hemşirelik bölümü için ilk 30a giren öğrencilerin bursları verilmemiştir. Bununla alakalı elimizden 
geleni yapmamıza rağmen hala hiçbir gelişme yok. Mağduruz ve çözülmesini istiyoruz. Teşekkürler 

Yüksek lisans ve doktora hakkında daha fazla bilgilendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Üniversitenin daha güvenli bir ortam olması için turnike sistemi gerekli herkes üniversiteye istediği 
gibi girememeli sürekli araba vs var sadece halk otobüslerinin üniversitede bulunması gerekli. 

Yok

Üniversitemden şuanki Rektörümüz Ahmet Saim Kılavuz'un olduğu dönem boyunca çok memnunum. 
Kendisi öğrencileri önemsiyor ve bizleri düşündüğünü çalışmaları ile gösterebiliyor ve 
hissettirebiliyor. Yalnız Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gördüğüm süre boyunca çok zorluklar 
ile karşılaştım. Gerek yönetim, gerek öğrenci işleri bizlerin işini kolaylaştırmak yerine evraksal 
konularda hep zorlaştırıyor. Öğretim elemanlarımızın da çoğu not verirken adil davranmıyor ne yazık 
ki. Özellikle ödev ve staj notlarında adaletsizlikler yaşıyoruz. Hemşirelik programının eğitim 
kalitesinin de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında koskoca Uludağ Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik bölümünde yalnızca 1 tane profesörün olması beni fakültemin itibarı 
açısından utandırıyor. Üniversitemden sosyal anlamda çok memnunum lakin Fakültemin daha çok 
gelişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.  

Bir konuda en iyisi olmak için sadece bir kişinin değil herkesin işini severek ya da en azından hakkını 
vererek yapması gerekiyor. Özellikle öğrenci işleri öğrenciyi aptal yerine koyuyor. Evet belki çok 
insanla uğraşıyorlar, çeşit çeşit insan var. Hak veriyorum.  Ama herkes bir değil. Okulunuza çok kötü 
okullardan gelenler olabilir ama çok iyi yerlerden heves ederek gelen insanlar da var. Bu işi 
seçtiyseniz yapmak zorundasınız. Öğrenci işlerindeyseniz öğrenciyi dinlemek zorundasınız. 
Öğrenciler canı sıkılıp sizleri aramıyor emin olun.  

Sağlık bilimleri fakültesi ile tıp fakültesi arasına ortak bir kantin yapılabilir. 

Yok

saygıdeğer yöneticiler 
bürokrosiden anketten başka ne çalışmalarımız var  icraat gösterebilir misiniz ? Uludağ üniversitesi 
sağlık bilimleri çalışma alanı maalesef ısıtıcı olmadığı için öğrenciler üşüyerek kışın ders 
çalışmaktadır  eğitim adı altında staja çıkıyoruz öğrencilere maddi destek maalesef  çıkılmıyor 
hocaların gram umrunda değil . Otomasyon sisteminin berbat durumunu anlatmaya gerek yok 
herhalde gerçekleri arayalım kendimizi kandırmak bizi bir yere ulaştırmaz teşekkürler açıkcası 
umrunuzda olmayacağını biliyorum zaman kaybı oluyor şuan bu yazıları yazmak iyi çalışmalar  

biz yandık başkaları yanmasın. deneyim kazandırmak yerine evrak işleri ile uğraştıran ve memurların 
tutarsız bilgisiz olumsuz tutumlar içinde olduğu bu düzeni değiştirin. üniversitede öğrenci işlerinde 
çalışanlar tam 1 dönemimin boş geçmesine neden oldu. hem de gözümün içine baka aldığım seçmeli 
dersleri dahi silerek alttan dersler aldırdılar. bunun sadece zorunlu derslerde olabileceğini 
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anladığımda ise iş işten geçmişti. okul tam 1.5 sene uzadı.Bir adamın hatası yüzünden. Sosyallik 
adına zaten mete cengizdeki slaytlı sunumlarsan başka ne var? staj esnasında defalarca hor görülüp 
hastane yönetimine durumu bildirmeye çalıştım. Kapıdan kovuldum.Giyinmeye yer bile vermediler. 
Sürekli siz bi mrsleğe başlayında göreceksiniz diyerek korku pompaladılar sizden birşey olmaz ; 
oraya oturmayın burada durmayın diyerek örselediler. Bu nasıl staj. Geçinmek için 5 sene garsonluk 
yaptım. Sürekli lanet emlakçılarla uğraştım. Neden çünkü yurt bursanın öbür ucunda. Yurt yoksa 
neden kontenjanları artırıyorsunuz.Bir üniversiteye giriş çıkışlar nasıl serbest olur onu hiç aklım 
almıyor zaten. Kız yurdunun önünde yanlayan toroslar vardı bu üniversitede. Bu nasıl bir kafa. Benim 
bu ülkeye olan inancımı bitirdiniz. İlk fırsatta ülke dışına çıkacağım. Uludağ gibi bi üniversitede böyle 
ise diğer üniversitelerden ne beklenebilir ki. Keşke bu işleri sizden daha iyi yapabilecek kişiler o 
koltuklara oturabilse. KEŞKE.  

Okulumuzun sosyal etkinliklerini arttırması gerektiğini düşünüyorum, pandemi nedeniyle fırsat 
olmasa bile pandemi sonrasında bu yönde bir düzenleme yapılmasını isterim. Çünkü üniversite 
okuduğumu hiç anlayamadım, bu tür etkinliklere ihtiyacımız var 

Üniversitemizi sosyal etkinlikler açısından yetersiz buluyorum bahar şenliğinde guzel, dolu dolu bir 
program yapılabilir ayrıca etkinlik duyurularıda etkili değil. 

Uludag Üniversitesi kendi uzaktan egitim sistemini ve ödev mekanizmasını kurmalıdır. Hocalarımdan 
çok memnunum ve onları tanımaktan mutluyum. 

Fakültenin duyuruları genelde geç yayınlanıyor. Örn; bu dönem ders seçiminin başladığı 
gün ders programı yayınlandı. Üstelik seçmelilerin yeri öyle gelmiş ki daha çok programa 
uygun gelen seçmelileri almak zorunda kalıyoruz, dersi seçmek  istediğimizden değil. 
Açıklanan duyurular daha spesifik olabilir. Örneğin birçok üniversite yaz okulu duyurusunu 
farkli başlıklara bakmak gerektirmeksizin yapıyor. Dersler, ücretler, yönetmelikler ayrıca 
derse denk gelen üniversitelerin listesi. Biz tek tek dersleri bulup hocalarla iletişim 
kuruyoruz süreç uzuyor. Başvuru süreleri genelde kisa oluyor. 
Üniversitede öğrencilere ders anlatıp çıkmak dışında hocalarla iletişim kurulmuyor. Maillere 
genellikle cevap verilmiyor. Danışman hocalara ulaşılamıyor ve asla danışmanlık görevlerini 
yerine getirmiyorlar. Yandal/Erasmus konusunda danışmandan bilgi almak yerine kendimiz 
uzun süre araştırıp bulmak zorunda kalıyoruz. 
Üniversiteye başladığımda hemşirelik bölümünde ilk 20 ye girdiğim için başarı bursu 
kazanmıştım bursumu alıyordum ama corona başladığından beri yani 2020 mart ayından 
beri  bursumu yatırmıyor  hastane coronadan dolayı .Üniversitemiz dava açıldığını  söyledi 
ama bize bilgilendirilme yapilmadi cok fazla dava sürecinin nasıl ilerlediği hakkında  
.Bursumun devam etmesini isterdim .(Ekim ayında 4. Sınıfa başlıyacağım umarım o zamana 
kadar bursum yatar çünkü  burs öğrenciyken lazım oluyor okulun bitmesine 1 sene kaldı, 
mezun olduktan sonra zaten kendi paramı kazanacağım inşallah .) 

Teşekkürler❤

KESİNLİKLE ÇAN EĞRİSİ KALKMALI
Güzel ahlak ve doğru düşünceler olduğu sürece iş, üniversite, yaşam, hayata bakış açısı 
doğruların ve kalite katar. Bu düşünce doğrultusunda Bursa uludağ üniversitesidrn mezun 
olmak istiyorum.


