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MESLEK ÖRGÜTLERİ GÖRÜŞ ANKETLERİ  
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09.12.2021 

Anket meslek örgütlerindeki 6 yetkiliye uygulanmıştır. Çoktan seçmeli olarak düzenlenmiş 

ankette 3’lü likert ölçeği kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcılardan soruları 1-Katılmıyorum, 

2- Kısmen Katılıyorum, 3-Katılıyorum şeklinde cevaplandırmaları talep edilmiştir. 

Ankete katılan işverenlerin %16,7’si kadın, %83,3’ü erkektir. Katılımcıların görevli olduğu 

meslek örgütlerinin etkinlik süreleri 9 ve üzeri yıldır. 

Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar ve değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur: 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programları dahilinde meslek 

hayatında gerekli olacak teorik alan bilgisine sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü 

katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, meslek hayatında gerekli olacak 

uygulamalı alan bilgisine sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü katılıyorum 

yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, mesleği icra etmek için gerekli olacak 

becerilere sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, sözlü olarak etkili iletişim kurabilme 

becerisine sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %83,3’ü katılıyorum, %16,7’si kısmen 

katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, yazılı olarak etkili iletişim kurabilme 

becerisine sahiptir.’’ ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programında 

aldığı bilgilerle mesleki alanda araştırma becerisine sahiptir.’’ sorularına katılımcıların 

%66,7’i katılıyorum, %33,3’ü kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, iş motivasyonuna yüksek düzeyde 

sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %50’si katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programda edindikleri kazanımlarla 

mesleki anlamda kendini geliştirir.’’ sorusuna katılımcıların %83,3’ü katılıyorum, 

%16,7’si kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 



• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, kişisel gelişim olanaklarından 

faydalanır.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programı sayesinde girişimcilik 

becerisine sahiptir.’’ ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, problem 

çözme becerilerine sahiptir.’’ Sorularına katılımcıların %66,7’i katılıyorum, %33,3’ü 

kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, liderlik becerilerine sahiptir.’’ ve 

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.’’ 

Sorularına katılımcıların %50’si katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum yanıtını 

vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, iş birliği içinde çalışma becerilerine 

sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, bilgiye ulaşma becerisine sahiptir.’’ 

sorusuna katılımcıların %66,7’i katılıyorum, %33,3’ü kısmen katılıyorum yanıtını 

vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, zamanı etkili kullanma becerisine 

sahiptir.’’ ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, meslek etiği bilincine 

sahiptir.’’ sorularına katılımcıların %83,3’ü katılıyorum, %16,7’si kısmen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, disiplinler arası çalışma becerisi 

kazanmıştır.’’ ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, program 

çerçevesinde edindikleri bilgilerle eleştirel düşünme becerisine sahiptir.’’ sorularına 

katılımcıların %66,7’i katılıyorum, %33,3’ü kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, stres yönetim becerisine sahiptir.’’ 

sorusuna katılımcıların %66,7’i katılıyorum, %33,3’ü kısmen katılıyorum yanıtını 

vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.’’ 

ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, Staj deneyimine sahiptir.’’  

Sorularına katılımcıların %83,3’ü katılıyorum, %16,7’si kısmen katılıyorum yanıtını 

vermiştir.  

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programların büyük ölçüde tüm 

kazanımlarına sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %50’si katılıyorum, %50’si kısmen 

katılıyorum yanıtını vermiştir. 



• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, ders programları sayesinde mesleki 

alanlarda yetkinlik becerisine sahiptir.’’ sorusuna katılımcıların %100’ü katılıyorum 

yanıtını vermiştir. 

 

 

 


