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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 

farklı sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin katılımıyla anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmuştur. I. Bölümde genel kişisel bilgiler, II 

Bölümde Su Ürünleri Fakültesi’ne yönelik görüşler ve son bölümde de eklemek istedikleri diğer 

görüş ve öneriler sorgulanmıştır.  

 

Bölüm 1. Kişisel Bilgiler; 

Ankete katılan öğrencilerimiz 1972-2002 yılları aralığında doğan, ortalama 28,5±9,12 

yaşa sahiptiler. Ankete katılan öğrencilerimizin %29’u kız, %71’i erkek öğrencilerden 

oluşmuştur. Oransal olarak ankete katılım 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar katılan öğrencilerimizin 

sırasıyla %14, %57, %10 ve %19 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Bölüm 2. Öğrenim Gördüğüm Program 

Öğrencilerimizin anket sorularına verdikleri cevaplar Şekil 1 ve Şekil 2’de sunulmuştur.  

 

 
Şekil 1. Öğrencilerin öğrenim gördüğü Su Ürünleri Fakültesi hakkındaki görüşlerinde ilk 7 

soruya alınan cevapların değerlendirilmesi.   

 

Bilimsel olarak yetişmede oldukça memnuniyet söz konusu iken alan dışı eğitim 

alamama %10, eğitimde modern bilişim araçlarından yararlanamama %5 ve ekip çalışması 

yapabilme becerisi kazandırma yeteneği hakkında %5 oranında memnuniyetsizlik bildirilmiştir.  

“Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme” 

ve “Öğretim programlarında alan dışı dersler almama” sorularına verilen %24 oranındaki kısmi 

katılım önemsenmesi gereken sorular olmuştur.  



 
Şekil 2. Öğrencilerin öğrenim gördüğü Su Ürünleri Fakültesi hakkındaki görüşlerinde ikinci 7 

soruya alınan cevapların değerlendirilmesi.   

 

İkinci grup sorularda genel memnuniyet dikkat çekici olsa da yabancı dil eğitimindeki 

(%19), etik sorumluluk bilinci edinme (%10), evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal 

etkileri hakkında edinim (%5), “Hem sosyal hizmet mesleği hem de akademik açıdan etik 

bilinci ve insani/sosyal değerleri benimsetmek” (%5) ve “araştırma, geliştirme ve uygulamanın 

önemini kavra” (%) konularındaki memnuniyetsizlik üzerinde durulması gereken konular 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bölüm 3. Eklemek istedikleriniz varsa, lütfen yazınız; 

Diğer görüş ve önerileri sorgulandığında, öğrencilerin %5,3’ünün burs konusunda daha fazla 

bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir.  

 

Sonuç olarak, ankete katılan öğrencilerin ağırlıklı çoğunluğunun danışmanlarının bilgi ve 

deneyiminden, yaklaşımından, ulaşılabilirliğinden memnun oldukları belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, az sayıda olsa da ekonomik yetersizlik kaygısında olan bazı öğrencilerin özellikle burs 

konusunda destek talep etmeleri dikkat çekmektedir.  


