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Akademisyen görüş anketi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda görevli olan 

akademisyenlere 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. 

23 akademisyene e-posta yoluyla iletilmiştir. 22 akademisyen ankete katılmıştır. Ankete geri 

dönüş oranı %95,65’dir.  Ankete katılan akademisyenlerin %50 si kadın, %50 si erkektir. 

Ankete katılan akademisyenlerin görev süresi incelendiğinde ise 5 yıl veya daha fazla görev 

yapanların tüm katılımcıların %64’ünü oluşturduğu görülmektedir.  

Ankete katılan akademisyenlerin sorulara verdikleri cevaplar ve değerlendirmeleri aşağıda 

sunulmuştur: 

• “Programda yer alan dersler öğrencilere, meslek hayatlarında gerekli olacak teorik alan 

bilgisini sağlıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %81,8’i katılıyorum, 18,2’si kısmen 

katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Meslek hayatlarında gerekli olacak uygulamalı alan bilgisini sağlıyor.’’ sorusuna 

akademisyenlerin %59,1’i katılıyorum, 36,4’ü kısmen katılıyorum, %4,5’i 

katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Sözlü olarak etkili iletişim kurabilme becerisini kazandırıyor.’’ sorusuna 

akademisyenlerin %54,5’i katılıyorum, %36,4’ü kısmen katılıyorum, %9,1’i 

katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisini kazandırıyor.’’ sorusuna 

akademisyenlerin %59,1’i katılıyorum, %36,4’ü kısmen katılıyorum, %4,5’i 

katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %54,5’i 

katılıyorum, %40,9’u kısmen katılıyorum, %4,6’sı katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Araştırma ve kendini geliştirme fırsatı sağlıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %40,9’ 

katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum, %9,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 



• “Girişimci olma fırsatı sağlıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %45,5’i katılıyorum, 

%45,5’i kısmen katılıyorum, %9,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Liderlik becerileri kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %27,2 katılıyorum, 

%63,6’sı kısmen katılıyorum, %9,1’i katılmıyorum 

• “Problem çözme becerileri kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %50’si 

katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “İş birliği içinde çalışma becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %50’si 

katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Bilgiye ulaşma becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %59,1’i 

katılıyorum, %40,9’u kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Zamanı etkili kullanma becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %54,5’i 

katılıyorum, %45,5’i kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Disiplinler arası çalışma becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %45,5’i 

katılıyorum, %45,5’i kısmen katılıyorum, %9,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Eleştirel düşünme becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %40,9’u 

katılıyorum, %59,1’i kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Stres yönetimi becerisi kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %36,4’ü 

katılıyorum, %59,1’i kısmen katılıyorum, %4,5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Meslek etiği bilincini kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %72,7’si 

katılıyorum, %27,3’ü kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Sosyal değerler kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %63,6’sı katılıyorum, 

%36,4’ü kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Sosyal sorumluluk bilinci kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin %59,1’i 

katılıyorum, %36,4’ü kısmen katılıyorum, %4,5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Uygun staj ya da okul dışı deneyim ortamları sağlıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin 

%54,5’i katılıyorum, %45,5’i kısmen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri kazandırıyor.’’ sorusuna akademisyenlerin 

%40,9’u katılıyorum, %54,5’i kısmen katılıyorum, %4,6’sı katılmıyorum yanıtını 

vermiştir. 

Akademisyenlerin önerileri: 

Akademisyenlerimizin çoğunun eklemek istediği ifade olmamakla birlikte, genel olarak daha 

çok uygulama yapmak için teknolojik olarak yenilenmiş araç gereç veya uygun donanımın 

sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. 


