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GİRİŞ 

 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi programlarının değerlendirilmesine 

yönelik yapılan anketlerden biri olan “Meslek Örgütleri Görüş Anketi” kapsamında 

katılımcılara birinci bölümde cinsiyet, mesleki deneyim, meslek örgütü olarak hitap edilen 

çalışma alanı ve meslek örgütü olarak etkinlik süreleri sorulmuştur. Anket 27 maddeden 

oluşmakta olup 20.12.2022 – 28.12.2022 tarihleri arasında uygulanmıştır. Üniversitemizin 

önemli paydaşlarından olan meslek örgütlerinin, öğrencilerimizin ve mevcut programlarımızın 

yeterliliğini artırabilmek amacıyla görüşlerine başvurulmuştur.  

DEĞERLENDİRME 

 Ankete katılanların %8.3’ünü kadın katılımcılar, %91.7’sini erkek katılımcılar 

oluşturmaktadır. Meslek örgütü olarak etkinlik süreleri 5 farklı grupta değerlendirilmiş olup 

buna göre katılımcıların %33.3 ile en yoğun olduğu grup 6-10 yıl arasında, en azının ise %8.3 

ile 11-15 yıl arasında olduğu görülmektedir. Anket katılımcılarının tamamı “Meslek odaları” 

üyeleri arasından seçilmiştir. Meslek örgütü olarak hitap ettikleri çalışma alanlarının da enerji, 

inşaat, makine, kontrol mühendisliği, iş ekipmanları vb. den oluştuğu görülmektedir. Anket 

katılımcılarının meslek örgütleri içerisindeki ortalama deneyim süresi yaklaşık 10 yıldır.  

 Anketin devamında ise Üniversitemiz paydaşlarından meslek örgütlerinden 

katılımcılara Tablo 1’deki sorular yöneltilmiştir. 

   Tablo 1 

Soru 

Cevaplar 

Evet Kısmen Hayır 

1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

öğrencileri/mezunları, programları dâhilinde 

meslek hayatında gerekli olacak teorik alan 

bilgisine sahiptir. 

%41.7 %58.3 - 

2. Mevcut/mezun öğrenciler meslek hayatında 

gerekli olacak uygulamalı alan bilgisine 

sahiptir. 

%25 %58.3 %16.7 

3. Mevcut/mezun öğrenciler mesleği icra etmek 

için gerekli olacak becerilere sahiptir. 
%33.3 %50 %16.7 

4. Mevcut/mezun öğrenciler sözlü olarak etkili 

iletişim kurabilme becerisine sahiptir. 
%50 %50 - 



5. Mevcut/mezun öğrenciler yazılı olarak 

etkili iletişim kurabilme becerisine sahiptir. 
%41,7 %58,3 - 

6. Mevcut/mezun öğrenciler iş motivasyonuna 

sahiptir. 
%50 %33,3 %16.7 

7. Mevcut/mezun öğrenciler programda 

edindikleri kazanımlarla mesleki anlamda 

kendini geliştirir. 

%75 - %25 

8. Mevcut/mezun öğrenciler programında 

aldığı bilgilerle mesleki alanda araştırma 

becerisine sahiptir. 

%41.7 %41.7 %16.7 

9. Mevcut/mezun öğrenciler kişisel gelişim 

olanaklarından faydalanır. 
%50 %50 - 

10. Mevcut/mezun öğrenciler programı 

sayesinde girişimcilik becerisine sahiptir. 
%50 %33.3 %16.7 

11. Mevcut/mezun öğrenciler liderlik 

becerilerine sahiptir. 
%58.3 %33,3 %8.3 

12. Mevcut/mezun öğrenciler problem çözme 

becerilerine sahiptir. 
%58.3 %33,3 %8.3 

13. Mevcut/mezun öğrenciler iş birliği içinde 

çalışma becerisine sahiptir. 
%58.3 %33.3 %8.3 

14. Mevcut/mezun öğrenciler bilgiye ulaşma 

becerisine sahiptir. 
%41.7 %50 %8.3 

15. Mevcut/mezun öğrenciler zamanı etkili 

kullanma becerisine sahiptir. 
%41.7 %41.7 %16.7 

16. Mevcut/mezun öğrenciler disiplinler arası 

çalışma becerisi kazanmıştır. 
%41.7 %41.7 %16.7 

17. Mevcut/mezun öğrenciler program 

çerçevesinde edindikleri bilgilerle eleştirel 

düşünme becerisine sahiptir. 

%41.7 %41.7 %16.7 

18. Mevcut/mezun öğrenciler stres yönetim 

becerisine sahiptir. 
%50 %41.7 %8.3 

19. Mevcut/mezun öğrenciler meslek etiği 

bilincine sahiptir. 
%41.7 %41.7 %16.7 

20. Mevcut/mezun öğrenciler sosyal değerlere 

sahiptir. 
%41.7 %33,3 %25 

21. Mevcut/mezun öğrenciler sosyal sorumluluk 

bilincine sahiptir. 
%50 %33,3 %16.7 

22. Mevcut/mezun öğrenciler programının 

büyük ölçüde tüm kazanımlarına sahiptir. 
%33.3 %41.7 %25 



23. Mevcut/mezun öğrenciler ders programları 

sayesinde mesleki alanlarda yetkinlik 

becerisine sahiptir. 

%50 %41.7 %8.3 

 Meslek Örgütleri Görüş Anketi değerlendirmesinin ikinci kısmında yer alan ifadeler 

belli başlıklar altında toplanmış olup aşağıda belirtilmiştir;  

1) Bilgi (1., 2., 19. ve 22. sorular) 

2) İletişim (4. ve 5. sorular) 

3) Beceriler (3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 23. sorular) 

4) Kişisel Gelişim (7. ve 9. sorular) 

5) Sosyal Gelişim (4., 20. ve 21. sorular) 

BULGULAR 

Ankette meslek örgütlerine öğrencilerimizle ilgili belli ana başlıklar dahilinde sorular 

yöneltilmiştir. Anketler değerlendirilirken evet ve kısmen cevapları olumlu olarak 

değerlendirilirken, hayır cevabı olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda anket 

sorularının genel çerçevesi; Bilgi, İletişim, Beceriler, Kişisel Gelişim ve Sosyal gelişim olarak 

5 faktörde toplanabilir. Katılımcıların öğrencilerimizi yüksek oranda başarılı buldukları 

gözlenmiştir. Ankete katılan meslek örgütleri öğrencilerimizi bilgi konusunda %85.43, iletişim 

konusunda %100, beceriler konusunda %87.53, kişisel gelişim konusunda 87.5 ve sosyal 

gelişim konusunda ise %86.1’ başarılı bulmaktadırlar.  

 

İlgili verilerin bulunduğu radar grafiği Şekil 1’de verilmiştir. 



 

Şekil 1. Verilere ait radar grafiği 

ÖNERİLER 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesindeki lisans programlarının değerlendirilmesi ve 

yeterliliklerinin artırılması amacıyla meslek örgütleriyle yapılan anket sonucunda hedeflenen 

değerlere ulaşılmış ve hatta bu değerler aşılmış olup, yine de her zaman daha iyiye ulaşmak 

amacıyla bazı önerilerde bulunulmuştur.  

 Anket sonuçları 2021 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında 5 ana kategorideki becerilerin 

tamamının geliştirildiği görülmektedir. Bunlardan en çok gelişim gösteren kategori iletişim 

kategorisi olarak göze çarpmaktadır. Bu durum geçen yılki değerlendirmeler sonucu yapılan 

önerilerin dikkate alındığını göstermektedir. İletişim kategorisinin bu oranda kalabilmesi çeşitli 

iletişim kanallarının kullanılmaya teşvik edilmesi desteklenmelidir. Örneğin birimlere ait 

sosyal medya araçları, çevrimiçi toplantılar vb. 

 Anketin sonunda sorulan görüş ve önerilere yönelik verilen cevaplar neticesinde 

mühendislik ve mimarlık bölümlerinin alan uygulamaları ve mesleki deneyim konusundaki 

eğitimlerin arttırılması önerilmektedir. 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde kişisel gelişim, liderlik, etkili iletişim, stres 

yönetimi vb. konularında seminerler düzenlenmesi ve müfredatta varsa seçmeli ders olarak 

açılması önerilmektedir. 

 Fakültemiz ve bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları tarafından sosyal sorumluluk 

projeleri düzenlenmesinin öğrencilerimizin sosyal dengesini ve sosyal sorumluluk bilincini 

artıracağı düşünülmektedir.  
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