
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DANIŞMA 

KURULU GERİ BİLDİRİM RAPORU 

Bu anket danışma kurulunda bulunan 5 kişiye uygulanmıştır.  

Aşağıda danışma kurulundaki kişilerin anket sorularına ve açık uçlu sorulara verdiği yanıtların 

analizi ve yorumları bulunmaktadır. Anketin 1. Kısmında 5 adet 5’li likert ölçek bulunmaktadır. 

(1 → Çok iyi – 5→Fikrim yok)  

Anketin 2. Kısmında ise 9 adet açık uçlu soru bulunmaktadır.  

1.Kısım. Ölçek Sorularına Verilen Cevapların Histogram Görünümü ve Yorumu 

 
 

Yapılan değerlendirmede ankete katılanların %20’sinin öğrencilerin aldıkları eğitimin yeterliliği 

konusunda fikri yok iken %40’ı iyi olduğunu düşünmektedir. Ayrıca geri kalan %40’lık kesim ise 

eğitim çok iyi olduğunu düşünmektedirler.   
 



 
Yapılan değerlendirmede katılımcıların %80’ini mezuniyet sonrasında öğrencileri iş yerlerinde 

çalıştırmayı düşünürken geri kalan %20’lik kesim belki diyerek cevaplamışlardır.  

 

 

 

 

 
 

Yapılan incelemede katılımcıların %20’si öğrencilerin kurumu katlı sağlama konusunda 

fikirlerinin olmadığı, %40’lık bir kesimin iyi derecede katkı sağladıkları ve geri kalan %40’lık 

kesim ise çok iyi katkı sağladığını düşünmektedirler. 

 

 

 



 
 

Yapılan incelemede katılımcıların yakın çevrelerine bölümü tercih etmeleri konusunda %20’lik 

kesim fikrinin olmadığı, %20’lik kesimin ise bölümü önerebilecekleri ve geri kalan %60’lık 

kesim ise kesinlikle önereceklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 

 
 

 

 

Yapılan incelemede katılımcılar öğretim elemanları tarafından mesleki ve teknik projeler 

konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirten toplamda %80 ‘lik bir kesim bulunmaktadır. 

Geri kalan %20’lik kısım ise fikirlerinin olmadığını söylemektedirler.  

 

 



2. Kısım. Açık Uçlu Sorulara Katılımcıların Verdiği Cevaplar ve Yorumlar 

S1: Öğrencimizden ve bölümümüzden staj öncesi ve sonrası beklentileriniz nelerdir? 

 

K1: Yapacağı mesleği anlayabilme imkânı, mesleğin kolay ve zor yanlarını gözlemleyebilmek. 

Staj öncesi gerekli hazırlıkları yapmak. 

K2: Öğrencilerin staj yapacakları tesis ile ilgili detaylı araştırma yapmaları, kurumun 

beklentileri yönünde bilgi sahibi olmaları. Staj sırasında edindikleri tecrübeleri staj sonrasında 

ve meslek yaşamlarında uygulayabilmeleri 

K3: Staj öncesi; teorik bilgilerini uygulamaya aktarması, staj sonrası uygulama alanındaki 

tecrübelerini yansıtabilmesi 

K4: Teoride öğrenilen ile pratikteki uygulamalar farklılık göstermektedir. Bu yüzden iyi gözlem 

yapılmalıdır. 

K5: Sosyal uyum, Araştırma yapabilme, Karşılaştırma ve Değerlendirme   

Verilen cevaplar neticesinde öğrencilerinden staj için beklentiler araştırmacı olmaları 

mesleklerini tanıyabilmeleri, gözlem yeteneklerini arttırmaları ve tecrübe kazanmaları 

şeklindedir. Bu sebepten dolayı öğrencilerin staj yapması ve stajda istenilenleri yerine getirmesi 

ilerideki mesleki hayatlarında faydalı olacağı düşünülmektedir. 

S2: Öğrencimizde gördüğünüz en önemli eksik veya eksiklikler nelerdir? 

K1: Lisans öncesinde alınan eğitimlerdeki eksikliklerden dolayı lisans da öğrenme zorluğu ve 

dersleri dikkate almama. 

K2: Henüz bir fikrim yok 

K3: Okulda aldıkları teorik bilgileri uygulamaya yeterince aktaramamaları. 

K4: Henüz bir fikrim yok 

K5: Kendini geliştirme yönünde isteksizlik  

Verilen cevaplar neticesinde öğrencilerimizin eksikleri dersleri dikkate almama, kendini 

geliştirmedeki isteksizlik, teorik bilgileri uygulamaya aktaramama. Bunun nedeni özellikle spor 

lisesinde eğitim alan öğrencilerin spor alanı dışındaki dersleri önemsememeleri olabilir. 

S3: Dış paydaş uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz 

nelerdir? 

K1: Devamlı ve sürekli hale getirilerek fakülte dekan ve bölüm başkanları ile öğrencilerin 

gelişimleri ile ilgili belirli sürelerde toplantı yapılması. 

K2: Öğrencilerin verimli bir staj yapabilmeleri için yeterli sürede (3-6 ay) staj ikmanı verilmesi 

gerekir. 

K3: Yurt dışında kendini ispat etmiş üniversitelerle iş birliği içinde olunması 



K4: Sektör temsilcileri ile iletişim halinde olunmalıdır. Sektör öncüleri olan kurum ve kişiler ile 

çeşitli panel ve kariyer günleri vs. organize edilmelidir.  

K5: Daha çok uygulama alanında bulunması, Organizasyonlarda görev alması  

Verilen cevaplar neticesinde kurul üyeleri daha çok işin içerisinde olmak istediklerini ve 

işbirlikçi çalışarak daha verimli bir şekilde olacağını düşünmektedirler. Bu düşüncelerden yola 

çıkarak kurulan bu kurulun fakültemizin gelişimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

S4: Fakültemizin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir? Hangi faaliyetleri olumlu 

hangi faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?  

K1: Sportif faaliyetler önemlidir ve geliştirilmelidir. Fakülte öğrencilerinin bulunduğu sosyal, 

toplumsal faaliyetler arttırılmalıdır. 

K2: Henüz bir fikrim yok 

K3: Isparta halkıyla iç içe yaptığı faaliyetler önem arz etmektedir. 

K4: Henüz bir fikrim yok 

K5: Gençlik faaliyetleri (Sanat, Spor, Kültür), Kulüp faaliyetleri 

Verilen cevaplar neticesinde fakültemizin spor eğitimi veren bir fakülte olması gerekçesiyle 

sportif faaliyetlerdeki önemini arttırması gerektiğini görmekteyiz. Ayrıca öğrencilerin Isparta ili 

ile birlikte sanat, spor, kültür faaliyetlerini arttırması gerektiğini görmekteyiz. Bu yapılacak 

faaliyetlerin öğrencileri geliştireceği ve Isparta iline hizmet edeceği düşünülmektedir. 

 

S5: Fakültemizin hangi alanlarda iş birliği içindesiniz? Üniversitemizle hangi alanlarda iş birliği 

geliştirilebilir? Katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? Katkılarınız neler olabilir? 

K1: MEB, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yapılabilir. 

K2: Öğrencilere, Dünya’nın en kapsamlı spor kamp tesislerinden birisi olan Gloria Sports 

Arena’da staj yapma imkânı sunulması yönünde işbirliği geliştirilmesi. Bu sayede öğrencilerin 

elit sporcular ile tanışma, onların antrenman yöntemlerini gözlemleme, spor tesislerinin yönetim 

şeklini öğrenme, sportif organizasyonların hazırlıklarına katılma ve rol alma şansı sağlamak.   

K3: Kendi alanım futboldan yola çıkarak; Ispartaspor’un fiziki teorik alanda Üniversite ile 

işbirliği içinde olması hep halim olmuştur. Bu bağlamda üniversite yönetimi ile işbirliği 

içerisinde olarak üniversitenin spor tesislerinden yaralandık. 

K4: Danışmanlık konusunda işbirliği yapılmalıdır. Antrenman bilimleri, staj ve danışmanlık 

konularında geliştirilmesi gerekmektedir.  

K5: Her türlü gençlik faaliyetlerinin içindeyiz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliğinin 

arttırılması 

Verilen cevaplar neticesinde fakültede okuyan öğrencilerimizin istihdam oluşturmak için 

yapılması gerekenler vurgulanmıştır. Milli eğitim ve gençlik spor il müdürlükleri ile iş birliği 

içerisinde fakülte öğrencilerinin faaliyetler yürütmesi öğrencilerin gelişimi için faydalı olacağı 

düşülmektedir. 



S6: Fakültemizin yerel ve ulusal bazda olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz tehditler ile 

olumlu düşündüğünüz fırsatlar neler olabilir? 

K1: Olumlu fırsatlar Erasmus – Mevlana  Olumsuz = Federasyonların kendi bünyesinde para 

karşılığı antrenörlük vermesi. 

K2: - 

K3: Fakülte içe dönük olmamalı. İlmi bilimi ve potansiyelini Isparta’mız ile paylaşmalı. Fırsat 

olarak fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerinden sporcuların yararlanması. 

K4: -.  

K5: Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece eden sporcularımızın çoğalması olumlu yönde 

gelişme sağlar. 

Verilen cevaplar neticesinde federasyonların kendi bünyesinde antrenörlük vermesi cevabı dikkat 

çekmiştir. Bunun dışında fakültenin dışa açık olması gerektiği fakültenin ilminden Isparta’nın 

yararlanması gerektiği, başarılı sporcuların çoğalması olumlu yönde fayda sağlayacağı 

düşülmektedir. Ayrıca fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin yapılan anlaşmalar ile erasmus 

seçeneği ile yurt dışı eğitim görmesi öğrencilerin gelişimi için önemlidir. 

S7: Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

K1: Güçlü Yönleri : Tesis alt yapısı, Genç akademik kadrosu, bulunduğu il itibari ile fakültede 

okuyan öğrencilerin ulaşım, konaklama kolaylıkları…. 

Zayıf Yönleri: Derslik sayısın azlığı, Fakülte binasının olmaması, Üniversitenin bulunduğu ilde 

sportif faaliyetler veren kulüplerin azlığı ve bu sebepten dolayı başarılı sporcuların gelmemesi. 

K2: Davraz Kayak Tesislerinin bulunmasından dolayı öğrencilerin kış sporlarında tecrübe 

kazanmaları, 

Antalya’ya yakın olmasından dolayı spor turizm’inde iş imkanlarının bulunması, 

K3: Güçlü yönü; fiziki alt yapısı, kampüsü, eğitim-öğretim kadrolarının yeterli olması. Zayıf 

yönü; yapılan başarılı çalışmaları ulusal platforma yeterince aktaramaması. 

K4: -.  

K5: Çok fazla öğrenciyi barındırıyor olması sanayi bölgesinde yer almaması. 

S:8 Üniversitenin çözmesi gereken ilk üç problem nedir? Çözüm önerileriniz nedir? 

K1: Derslik, Spor Kulüpleri, Bölüm Açılması 

K2: Özel tesisler ile resmi staj anlaşması yapılmalı. Öğrencilerin öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratiğe 

aktarma imkanının sağlanması. 

K3: Sadece yerel basında değil, ulusal medyada faaliyetlerini paylaşması. Fakültelerin kendi 

alanlarındaki bilgilerini Isparta faaliyet gösteren o alanlara transfer etmeli ve yol göstermeli. 



K4: -  

K5: Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca daha fazla sosyal sorumluluk projesinde yer alınmasının 

sağlanması. 

Verilen cevaplar neticesinde üniversitenin çözmesi gereken problemler arasında fakültedeki 

derslik yetersiz olduğu, yeni bir bina yapılması, öğrencilerin mesleki anlamda staj imkanının 

arttırılması, öğrencilerin sosyal olarak daha fazla projede yer alması gerektiği ve yapılan 

faaliyetlerin ulusal medyada paylaşılması olarak belirlenmiştir. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
DANIŞMA KURULU ANKETİ                                          

 

Firma Adı: Davraz Kayak Okulu   Firma Faaliyet Alanı: Kayak Sporu 

Firma adresi: Tuhafiyeciler sit. 2. Bodrum                 Tel No: 0 532 792 64 66  

Kat Oxford Ardıç Kitapevi  

Anket yapılan Kişi: Kubilay Oktay BAŞYİĞİT  Ziyaret Tarihi: 25.07.2020 

 

 

1. Öğrencimizin aldığı eğitimi yeterli buluyor musunuz? 

 

2. Mezuniyet sonrasında öğrencimizi işyerinde çalıştırmayı düşünür müsünüz? 
Evet    Hayır    Belki 

3. Öğrencimizin kurumunuza katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

 

4. Yakın çevrenizdeki gençlere bölümümüzü seçmesini önerir misiniz?  

 

5. Öğretim elemanlarımızla mesleki ve teknik projeler konusunda görüş alışverişi imkânı 
bulabildiniz mi? 

 

6. Öğrencimizden ve bölümümüzden staj öncesi ve sonrası beklentileriniz nelerdir? 
Yapacağı mesleği anlayabilme imkânı, mesleğin kolay ve zor yanlarını gözlemleyebilmek. Staj öncesi 

gerekli hazırlıkları yapmak. 

7. Öğrencimizde gördüğünüz en önemli eksik veya eksiklikler nelerdir? 
Lisans öncesinde alınan eğitimlerdeki eksikliklerden dolayı lisans da öğrenme zorluğu ve dersleri dikkate 

almama. 



8. Dış paydaş uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 
Devamlı ve sürekli hale getirilerek fakülte dekan ve bölüm başkanları ile öğrencilerin gelişimleri ile ilgili 

belirli sürelerde toplantı yapılması. 

9. Fakültemizin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir? Hangi faaliyetleri olumlu hangi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?  
Sportif faaliyetler önemlidir ve geliştirilmelidir. Fakülte öğrencilerinin bulunduğu sosyal, toplumsal 

faaliyetler arttırılmalıdır. 

10. Fakültemizin hangi alanlarda iş birliği içindesiniz? Üniversitemizle hangi alanlarda iş birliği 
geliştirilebilir? Katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? Katkılarınız neler olabilir?  
MEB, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yapılabilir. 

11. Fakültemizin yerel ve ulusal bazda olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz tehditler ile 
olumlu düşündüğünüz fırsatlar neler olabilir?  
Olumlu fırsatlar Erasmus – Mevlana  

Olumsuz = Federasyonların kendi bünyesinde para karşılığı antrenörlük vermesi. 

12. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  
Güçlü Yönleri : Tesis alt yapısı, Genç akademik kadrosu, bulunduğu il itibari ile fakültede okuyan 

öğrencilerin ulaşım, konaklama kolaylıkları…. 

Zayıf Yönleri: Derslik sayısın azlığı, Fakülte binasının olmaması, Üniversitenin bulunduğu ilde sportif 

faaliyetler veren kulüplerin azlığı ve bu sebepten dolayı başarılı sporcuların gelmemesi. 

13. Üniversitenin çözmesi gereken ilk üç problem nedir? Çözüm önerileriniz nedir? 
1.Derslik 

2.Spor Kulüpleri 

3.Bölüm Açılması 

 

14. Varsa ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir? 
 

Kubilay Oktay BAŞYİĞİT 

Tarih 

25.07.2020 

 

Firma Adı: Gloria Sports Arena   Firma Faaliyet Alanı: Spor Turizmi 

Firma adresi: Turizm Cad., Belek, Antalya  Tel No: 533 1673194  

Anket yapılan Kişi: Emre AK    Ziyaret Tarihi: 25.07.2020 

1. Öğrencimizin aldığı eğitimi yeterli buluyor musunuz? 

 



2. Mezuniyet sonrasında öğrencimizi işyerinde çalıştırmayı düşünür müsünüz? 

Evet    Hayır   Belki 

3. Öğrencimizin kurumunuza katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

 

4. Yakın çevrenizdeki gençlere bölümümüzü seçmesini önerir misiniz?  

 

5. Öğretim elemanlarımızla mesleki ve teknik projeler konusunda görüş alışverişi imkânı 
bulabildiniz mi? 

 

6. Öğrencimizden ve bölümümüzden staj öncesi ve sonrası beklentileriniz nelerdir? 
 

Öğrencilerin staj yapacakları tesis ile ilgili detaylı araştırma yapmaları, kurumun beklentileri yönünde bilgi 

sahibi olmaları. Staj sırasında edindikleri tecrübeleri staj sonrasında ve meslek yaşamlarında 

uygulayabilmeleri 

7. Öğrencimizde gördüğünüz en önemli eksik veya eksiklikler nelerdir? 
Henüz bir fikrim yok 

8. Dış paydaş uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 
Öğrencilerin verimli bir staj yapabilmeleri için yeterli sürede (3-6 ay) staj ikmanı verilmesi gerekir. 

9. Fakültemizin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir? Hangi faaliyetleri olumlu hangi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?  
Henüz bir fikrim yok 

10. Fakültemizin hangi alanlarda iş birliği içindesiniz? Üniversitemizle hangi alanlarda iş birliği 
geliştirilebilir? Katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? Katkılarınız neler olabilir?  
 

Öğrencilere, Dünya’nın en kapsamlı spor kamp tesislerinden birisi olan Gloria Sports Arena’da staj yapma 

imkanı sunulması yönünde işbirliği geliştirilmesi. Bu sayede öğrencilerin elit sporcular ile tanışma, onların 

antrenman yöntemlerini gözlemleme, spor tesislerinin yönetim şeklini öğrenme, sportif organizasyonların 

hazırlıklarına katılma ve rol alma şansı sağlamak.   

 

11. Fakültemizin yerel ve ulusal bazda olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz tehditler ile 
olumlu düşündüğünüz fırsatlar neler olabilir?  
 

12. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  
Davraz Kayak Tesislerinin bulunmasından dolayı öğrencilerin kış sporlarında tecrübe kazanmaları, 

Antalya’ya yakın olmasından dolayı spor turizm’inde iş imkanlarının bulunması, 

13. Üniversitenin çözmesi gereken ilk üç problem nedir? Çözüm önerileriniz nedir? 
 



Özel tesisler ile resmi staj anlaşması yapılmalı. 

Öğrencilerin öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratiğe aktarma imkanının sağlanması. 

14. Varsa ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir? 
 

Emre AK 

27.07.2020 

Firma Adı:      Firma Faaliyet Alanı: 

Firma adresi:      Tel No:  

Anket yapılan Kişi: Tarık SÖYLEYİCİ   Ziyaret Tarihi:  

1. Öğrencimizin aldığı eğitimi yeterli buluyor musunuz? 

 
2. Mezuniyet sonrasında öğrencimizi işyerinde çalıştırmayı düşünür müsünüz? 
Evet    Hayır    Belki 

3. Öğrencimizin kurumunuza katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

 

4. Yakın çevrenizdeki gençlere bölümümüzü seçmesini önerir misiniz? 

 

5. Öğretim elemanlarımızla mesleki ve teknik projeler konusunda görüş alışverişi imkânı 
bulabildiniz mi? 

 

6. Öğrencimizden ve bölümümüzden staj öncesi ve sonrası beklentileriniz nelerdir? 
Staj öncesi; teorik bilgilerini uygulamaya aktarması, staj sonrası uygulama alanındaki tecrübelerini 

yansıtabilmesi 

7. Öğrencimizde gördüğünüz en önemli eksik veya eksiklikler nelerdir? 
Okulda aldıkları teorik bilgileri uygulamaya yeterince aktaramamaları. 

8. Dış paydaş uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 
Yurt dışında kendini ispat etmiş üniversitelerle iş birliği içinde olunması 

9. Fakültemizin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir? Hangi faaliyetleri olumlu hangi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?  
Isparta halkıyla iç içe yaptığı faaliyetler önem arz etmektedir. 

 

10. Fakültemizin hangi alanlarda iş birliği içindesiniz? Üniversitemizle hangi alanlarda iş birliği 
geliştirilebilir? Katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? Katkılarınız neler olabilir?  



Kendi alanım futboldan yola çıkarak; Ispartaspor’un fiziki teorik alanda Üniversite ile işbirliği içinde olması 

hep halim olmuştur. Bu bağlamda üniversite yönetimi ile işbirliği içerisinde olarak üniversitenin spor 

tesislerinden yaralandık.  

Kendi tecrübelerimden yola çıkarak oradaki tesislerden ve bilim insanlarından en yüksek seviyede 

faydalanmalarının çareleri içerisinde oldum.  

 

11. Fakültemizin yerel ve ulusal bazda olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz tehditler ile 
olumlu düşündüğünüz fırsatlar neler olabilir?  
Fakülte içe dönük olmamalı. İlmi bilimi ve potansiyelini Isparta’mız ile paylaşmalı. Fırsat olarak fakültenin 

eğitim-öğretim faaliyetlerinden sporcuların yararlanması.  

12. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  
Güçlü yönü; fiziki alt yapısı, kampüsü, eğitim-öğretim kadrolarının yeterli olması. Zayıf yönü; yapılan 

başarılı çalışmaları ulusal platforma yeterince aktaramaması.  

13. Üniversitenin çözmesi gereken ilk üç problem nedir? Çözüm önerileriniz nedir? 
Sadece yerel basında değil, ulusal medyada faaliyetlerini paylaşması. Fakültelerin kendi alanlarındaki 

bilgilerini Isparta faaliyet gösteren o alanlara transfer etmeli ve yol göstermeli. 

14. Varsa ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir? 
Her zaman şehrimizin sanayisine, ticaretine, tarım faaliyetlerine farklı penceren baktığının yararını 

Isparta’mız ve Türk Halkı ile paylaşmasını can-ı gönülden dilerim. 

Tarık SÖYLEYİCİ 

27.07.2020 
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1. Öğrencimizin aldığı eğitimi yeterli buluyor musunuz? 

 
2. Mezuniyet sonrasında öğrencimizi işyerinde çalıştırmayı düşünür müsünüz? 
Evet    Hayır    Belki 

3. Öğrencimizin kurumunuza katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

 

4. Yakın çevrenizdeki gençlere bölümümüzü seçmesini önerir misiniz? 

 

5. Öğretim elemanlarımızla mesleki ve teknik projeler konusunda görüş alışverişi imkânı bulabildiniz 
mi? 

 

6. Öğrencimizden ve bölümümüzden staj öncesi ve sonrası beklentileriniz nelerdir? 
Sosyal uyum, Araştırma yapabilme, Karşılaştırma ve Değerlendirme  

7. Öğrencimizde gördüğünüz en önemli eksik veya eksiklikler nelerdir? 
Kendini geliştirme yönünde isteksizlik  

8. Dış paydaş uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 
Daha çok uygulama alanında bulunması, Organizasyonlarda görev alması  



9. Fakültemizin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir? Hangi faaliyetleri olumlu hangi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?  
Gençlik faaliyetleri (Sanat, Spor, Kültür), Kulüp faaliyetleri  

 

10. Fakültemizin hangi alanlarda iş birliği içindesiniz? Üniversitemizle hangi alanlarda iş birliği 

geliştirilebilir? Katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? Katkılarınız neler olabilir?  

Her türlü gençlik faaliyetlerinin içindeyiz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliğinin arttırılması  

11. Fakültemizin yerel ve ulusal bazda olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz tehditler ile olumlu 

düşündüğünüz fırsatlar neler olabilir? 

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece eden sporcularımızın çoğalması olumlu yönde gelişme 

sağlar. 

12. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  

Çok fazla öğrenciyi barındırıyor olması sanayi bölgesinde yer almaması. 

 

13. Üniversitenin çözmesi gereken ilk üç problem nedir? Çözüm önerileriniz nedir? 

Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca daha fazla sosyal sorumluluk projesinde yer alınmasının 

sağlanması. 

14. Varsa ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir? 

Kulüp faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi ve çoğaltılması 
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