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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde görevini 

sürdüren akademik personele, programların yeterlilik düzeyini ölçmek amacıyla akademik 

personel görüş anketi uygulanmıştır. 22 maddeden oluşan anket 20.12.2022 – 28.12.2022 

tarihleri arasında uygulanmış ve 39 katılımcı tarafından değerlendirilmiştir. Katılımcılar 19 

soruyu “Katılmıyorum, Kısmen katılıyorum ve Katılıyorum” seçenekleri altında 3 farklı 

kategoride yanıtlanmış olup diğer sorular çoktan seçmeli olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ankete katılanların %30.8’ini kadın katılımcılar, %69.2’sini erkek katılımcılar 

oluşturmuştur. Şekil 1’de bu katılımcıların birimlerindeki hizmet sürelerinin dağılımı 1-5 yıl 

arası %51.3, 6-10 yıl arası %28.2, 11-15 yıl arası %10.3, 16-20 yıl arası %5.1 ve 20 yıl üzeri 

%5,1 şeklinde verilmiştir. Şekil 2’de ise ankete katılım sağlayan akademik personelin görev 

yaptıkları birimlerin dağılımı verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi bünyesinde bulunan programların verdikleri hizmete yönelik memnuniyet düzeyini 

ölçmek amacıyla hazırlanan ve 22 maddeden oluşan iç paydaş anketi akademik personele 

uygulanmış ve bu rapor kapsamında sonuçlar özetlenerek değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 1. Ankete katılım sağlayan akademik personelin hizmet düzeyleri 
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Şekil 2. Ankete katılım sağlayan akademik personelin görev yaptıkları birimler 

Anketin devamında ise Üniversitemiz iç paydaşlarından akademik personelden 

katılımcılara Tablo 1’deki sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 1. Akademik personel görüş anketi soruları ve sonuçları 

 Sorular Katılmıyorum Kısmen 

katılıyorum 

Katılıyorum 

1. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

meslek hayatlarında gerekli olacak teorik 

alan bilgisini sağlıyor. 

%2,6 %15,4 %82,1 

2. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

meslek hayatlarında gerekli olacak 

uygulamalı alan bilgisini sağlıyor. 

%2,6 %25,6 %71,8 

3. Programda yer alan dersler öğrencilere, yazılı 

olarak etkili iletişim kurabilme becerisini 

kazandırıyor. 

%5,1 %23,1 %71,8 

4. Programda yer alan dersler öğrencilere, sözlü 

olarak etkili iletişim kurabilme becerisini 

kazandırıyor. 

%5,1 %23,1 %71,8 

5. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırıyor. 

%10,3 %20,5 %69,2 

6. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

araştırma ve kendini geliştirme fırsatı 

sağlıyor. 

%5,1 %28,2 %66,7 

7. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

girişimci olma fırsatı ve imkânı veriyor. 

%17,9 %33,3 %48,7 

8. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

liderlik becerileri kazandırıyor. 

%5,1 %46,2 %48,7 



4 
 

9. Programda yer alan dersler 

öğrencilere, problem çözme becerileri 

kazandırıyor. 

%2,6 %30,8 %66,7 

10. Programda yer alan dersler öğrencilere, iş 

birliği içinde çalışma becerisi kazandırıyor.  

%2,6 %20,5 %76,9 

11. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

bilgiye ulaşma becerisini kazandırıyor. 

%2,6 %25,6 %71,8 

12. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

zamanı etkili kullanma becerisi kazandırıyor.  

%5,1 %30,8 %64,1 

13. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

disiplinler arası çalışma becerisi 

kazandırıyor. 

%10,3 %33,3 %56,4 

14. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

eleştirel düşünme becerisini kazandırıyor. 

%15,4 %23,1 %61,5 

15. Programda yer alan dersler öğrencilere, stres 

yönetimi becerisini kazandırıyor. 

%15,4 %35,9 %48,7 

16. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

meslek etiği bilincini kazandırıyor. 

%10,3 %17,9 %71,8 

17. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

sosyal değerleri kazandırıyor. 

%12,8 %38,5 %48,7 

18. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

sosyal sorumluluk bilinci kazandırıyor. 

%12,8 %28,2 %59,0 

19. Programda yer alan dersler öğrencilere, 

uygun staj ya da okul dışı deneyim ortamları 

sağlıyor. 

%5,1 %33,3 %61,5 

 

Akademik Personel Görüş Anketi değerlendirmesinin ikinci kısmında yer alan ifadeler belli 

başlıklar altında toplanmış olup aşağıda belirtilmiştir;  

1) Teorik bilgi yeterliliği (1., 6., 12. ve 16. sorular) 

2) Problem çözme becerisi (7., 8., 9. ve 14. sorular) 

3) Multidisipliner çalışma becerisi (7., 8., 10. ve 13. sorular) 

4) Mesleki bilgi yeterliliği (7., 8., 11., 12., 14., 15. ve 16. sorular) 

5) Sosyal beceriler (3., 4., 5., 6., 7., 11., 14., 15., 17. ve 18. sorular) 

6) Uygulamalı bilgi yeterliliği (2., 7., 12. ve 19. sorular) 

 



5 
 

BULGULAR ve YORUM 

Yapılan anket ders seçimine, mesleki gelişime ve problem çözmeye katkı ile iletişim ve 

ulaşılabilirlik olmak üzere 6 farklı başlık altında ele alınmıştır. Buna göre bu başlıklarla ilişkili 

olan anket maddeleri birleştirilerek ortalamaları alınmış ve katılımcı değerlendirme sonuçları 

Şekil 3’de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde üzerinde durulan 6 madde için de katılımcıların 

yarısından çoğunun memnun olduğu görülmektedir. Anketin hedef kitlesi olan akademik 

personel, özellikle teorik bilgi yeterliliği ve uygulamalı bilgi yeterliliği konularında 

programlarda yer alan derslerin yeterli olduğunu düşünmektedir. Ankete katılan akademik 

personel, programda yer alan derslerin %82,7 oranında teorik bilgi yeterliliği, %73,1 oranında 

problem çözme becerisi, %74,3 oranında multidisipliner çalışma becerisi, %75,6 oranında 

mesleki bilgi yeterliliği, %75,8 oranında sosyal beceriler ve %80,1 oranında uygulamalı bilgi 

yeterliliği sağladığını düşünmektedir. 

 

Şekil 3. Verilere ait radar grafiği 
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ÖNERİLER 

Yapılan anket değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki öneriler Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki bilgilerinin ve memnuniyetlerinin 

artırılması bağlamında sunulmaktadır.  

1. Akademik personelin çalıştıkları bölümlerdeki ders müfredatlarının hazırlanmasında aktif 

görev almaları önerilmektedir. Bu öneri sayesinde ders içeriklerinin öğrenim gören öğrencilerin 

problem çözme becerisi açısından kaliteli düzeylere getirilebileceği öngörülmektedir.  

2. Öğrencilerin ulusal veya uluslararası yarışmalar, projeler vb. çalışmalara katılmaları 

teşvik edilmesi ve akademik çalışanların danışmanlık vermesi önerilmektedir. Böyle çalışmalar 

sayesinde öğrencilerin gerek meslek hayatları gerekse sosyal hayatlarında birçok özelliklerinin 

olumlu etkileneceği bilinmektedir. 

3. Öğrencilerin Bitirme Tezi kapsamında bölümler arası çalışmalar yaparak multidisipliner 

çalışma becerisi kazanması sağlanabilir.  

4. Düşük ortalamaya sahip ortak becerilerden başlamak üzere bu becerilerin bir paydaş 

geribildirimi kapsamında ele alınarak iyileştirilmeler yapılması ve önümüzdeki yıllarda 

gerçekleştirilecek anketlerde bu değişimin takip edilmesi önerilmektedir. 

 


