
 
SİÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 
MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ 

Sayın Mezunumuz,   

Eğitimde  Kaliteyi  Sürekli  İyileştirme  hedefi  kapsamında Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ilke 

edindiği sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmede, mezunlarımızın 

görüşleri oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, aşağıdaki sorularla, bölümümüzden mezun olan 

öğrencilerimizin program çıktılarına ne ölçüde ulaştıklarını tespit etmek hedeflenmektedir. Bu sebeple 

sorulara vereceğiniz samimi cevaplar, bölümümüzün kalite seviyesini yükseltmek ve program çıktılarını 

güncellemek için bize yol göstereceklerdir. 

Bu formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işbirliğimizin ve katkılarınızın sürekli olması 

dileğiyle, işlerinizde başarılar dileriz.    

SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü 

Kişisel Bilgiler  

1. Lisans mezuniyet Yılınız : …………………….. 

2. İletişim kurabilmek için e-posta adresiniz:………………………………………………………….. 

3. SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nden mezun olduktan sonra aldığınız/almakta 

olduğunuz  eğitim varsa okullarıyla birlikte belirtiniz: Lisans………… Yüksek Lisans……..Doktora 

……… 

4. Mezuniyet sonrası çalıştığınız firmanın /kurumun türünü belirtiniz:          

a.Belediye  b. Planlama Bürosu     c.Gayrimenkul Şirketi     d. Diğer (Belirtiniz)………………… 

 

ANKET SORULARI 

Değerlendirme:  1: hiç 
katılmıyorum 

2: katılmıyorum 3: ne 
katılmıyorum 
ne katılıyorum 

4: 
katılıyorum 

5: kesinlikle 
katılıyorum 

 

SORULAR 1 2 3 4 5 

1 - SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda aldığım eğitim meslek 
hayatımda çok etkili oldu. 

     

2- SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda aldığım eğitim sözlü ve 
yazılı iletişim kurma becerisi kazandırdı 

     

3- SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda aldığım eğitim temel 
kuramsal bilgi birikimime katkı sağladı 

     

4- SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda mezunlarının kurumsal 
aidiyet duygusu yüksektir. 

     

5- SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda almış olduğum eğitim 
bilişim teknolojilerini ve modern teknolojilerini kullanma yeteneği kazandırdı 

     

6- Son sınıfta hazırlamış olduğum bitirme tezi, alanımla ilgili çağdaş 
uygulamaları anlayıp gerçekleştirmede katkı sağladı 

     

7 -SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda almış olduğum eğitim, 
disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışabilmek için beceri kazandırdı 

     

8- SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda almış olduğum eğitim, 
alanımdaki gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme felsefesi kazandırdı. 

     

9- Genel olarak SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda mezunu 
olmaktan memnunum 

     

10 – SİÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda çevremdeki 
insanlara öneririm 

     



 
11- Öğrenciliğim sırasında fikirlerimi özgürce söyledim      
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