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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezun öğrencilerin 

potansiyel çalışma alanları olan Dış Paydaş Meslek Örgütleri ile bir anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmuştur. I. Bölümde dış paydaşın kişisel ve 

kurumsal bilgileri, II. Bölümde Dış Paydaş Olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi mezun öğrencilerine yönelik görüşleri ve son bölümde de eklemek istedikleri 

diğer görüş ve öneriler sorgulanmıştır.  

 

Bölüm 1. Kişisel Bilgiler; 

Ankete katılan Dış Paydaş Meslek Örgütlerinin tamamının erkeklerden oluştuğu 

belirlenmiştir. Meslek örgütleri yöneticilerinin 16-21 yıldır sektörde faaliyet gösterdikleri 

bildirilmiştir. Meslek örgütlerinin %33’ünün avcılık sektöründe, %67’sinin su ürünleri 

yetiştiricilik sektöründe faaliyet göstermektedirler.  

 

Bölüm 2. Meslek Örgütleri Olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin 
Su ürünleri Fakültesi dış paydaşlardan meslek örgütlerinin anketin ikinci bölümünün 

sorularına verdikleri cevaplar Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te sunulmuştur.  

 

 
Şekil 1. Dış paydaşlardan meslek örgütlerinin Su Ürünleri Fakültesi hakkındaki görüşlerinde 

ilk 8 soruya alınan cevapların değerlendirilmesi.   



 
Şekil 2. Dış paydaşlardan meslek örgütlerinin Su Ürünleri Fakültesi hakkındaki görüşlerinde 

ikinci 8 soruya alınan cevapların değerlendirilmesi.   

 
 

 

Şekil 3. Dış paydaşlardan meslek örgütlerinin Su Ürünleri Fakültesi hakkındaki görüşlerinde 

üçüncü 8 soruya alınan cevapların değerlendirilmesi.   

 

Su Ürünleri Fakültesi’nin dış paydaşlarından meslek örgütleri Su Ürünleri 

Mühendislerinin istihdam alanlarından önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.  Yürütülen  

anket çalışmasında meslek örgütlerinin Su Ürünleri Mühendislerinden ve Su Ürünleri 

Fakültesinden genel memnuniyet gözlenmektedir.  

 

“Mesleği icra etmek için gerekli olacak becerilere sahiptir”, “Programda  edindikleri 

kazanımlarla i mesleki anlamda kendini geliştirir”, “İş birliği içinde çalışma becerisine 

sahiptir”, “Bilgiye ulaşma becerisine sahiptir”, “Zamanı etkili kullanma becerisine sahiptir”, 

“Sosyal değerlere sahiptir”, “Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir” ve “Ders programları 



sayesinde mesleki alanlarda yetkinlik becerisine sahiptir” sorularında tam memnuniyet 

bildirilmiştir.  

 

Ancak; 

“Programında aldığı bilgilerle mesleki alanda araştırma becerisine sahiptir”, “Kişisel gelişim 

olanaklarından faydalanır”, “Programı sayesinde  girişimcilik becerisine sahiptir”, “Liderlik 

becerilerine sahiptir”, “Program çerçevesinde edindikleri bilgilerle eleştirel düşünme 

becerisine sahiptir” ve “Stres yönetim becerisine sahiptir” sorularına büyük oranda çekimser 

cevap (%67) alınmıştır. Bu da meslek örgütlerinin Su Ürünleri Mühendislerinden Ar&Ge, 

kişisel gelişim, girişimcilik, liderlik, eleştirel düşünme, stres yönetimi gibi temel yeterlilik 

konularında beklentilerini ortaya koymuşlardır. Mühendis adaylarının yetişmesinde bu 

konuların ağırlıklı ele alınması sahada Su Ürünleri Mühendislerinin kabulünü güçlü kılacaktır.  

 

Bölüm 3. Eklemek istedikleriniz varsa, lütfen yazınız; 

Diğer görüş ve öneriler kısmında sadece bir paydaş Su Ürünleri Mühendislerinden “Saha 

çalışmalarına daha fazla katılmaları, su ürünleri istatistiklerine daha fazla hakimiyet ve güncel 

su ürünleri sektörünü, meslek alanlarını yakından takip etmeli oldukları” konusunda görüşlerini 

bildirmişlerdir. İhtiyacı karşılayacak Mühendislerin yetiştirilmesi gerekliliği, sektörel 

kalkınmaya katkı sağlayacağı Meslek örgütleri tarafından açıkça görülmektedir.  


