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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK                             

MEVCUT ÖĞRENCİ GÖRÜŞ ANKETİ 

     09.12.2021 

Öğrenci Görüş anketi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulumuzdaki öğrencilere iletilmiş ve ankete katılan toplam öğrenci sayısı 449 

olmuştur.  Ankete katılan öğrencilerimizin %91,3’ünün yaşı 18-24 aralığındadır. Ankete katılan 

öğrencilerin %54,6’sı kadın, %45,4’ü erkektir. Katılımcıların %49,9’u 1.sınıfta; %50,1’i 

2.sınıfta öğrenim görmektedir. 

Ankete katılan 449 öğrencinin program ve sınıf detayları aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ve değerlendirmeleri aşağıda 

sunulmuştur: 



• “Öğrenim Gördüğüm Program, bilimsel alanımla ilgili teorik bilgi ve pratikleri 

kullanabilme becerisi kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %57’si katılıyorum, %35,6’sı 

kısmen katılıyorum, %7,3’ü katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, öğretim programlarında alan dışı dersler almama imkan 

sağlar.’’ sorusuna öğrencilerin %38,1’i katılıyorum, %48,1’i kısmen katılıyorum, 

%13,8’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, alanımla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern 

bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi 

kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %56,8’i katılıyorum, %32,5’i kısmen katılıyorum, 

%10,7’si katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, alanım ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama analiz ve 

yorumlama becerisi sunar.’’ sorusuna öğrencilerin %65,5’i katılıyorum, %28,1’i 

kısmen katılıyorum, %6,4’ü katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, insan ilişkileri ve iletişim yeteneği, ekip çalışması 

yapabilme becerisi kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %69,3’ü katılıyorum, %22,3’ü 

kısmen katılıyorum,  %8,5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, etkin iletişim kurma becerisi katar.’’ sorusuna 

öğrencilerin %72,6’sı katılıyorum, %21,6’sı kısmen katılıyorum, %5,8’i katılmıyorum 

yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim 

ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi sunar.’’ sorusuna öğrencilerin %59,9’u 

katılıyorum, %33,4’ü kısmen katılıyorum, %6,7’si katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, en az bir tane yabancı dilde akademik olarak okuma, 

yazma becerisi kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %40,5’i katılıyorum, %38,5’i kısmen 

katılıyorum, %20,9’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, hem mesleki hem de akademik açıdan etik ve 

sorumluluk bilincini kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %68,4’ü katılıyorum, %25,8’i 

kısmen katılıyorum, %5,8’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, alanımla ilgili evrensel insan hakları, bireysel ve 

toplumsal etkileri konusunda farkındalık bilincimi arttırır.’’ sorusuna öğrencilerin 

%63’ü katılıyorum, %30,3’ü kısmen katılıyorum, %6,7’si katılmıyorum yanıtını 

vermiştir. 



• “Öğrenim Gördüğüm Program, alanımda yaşanan sorunları tespit, anlama ve çözme 

becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi sunar.’’ 

sorusuna öğrencilerin %61’i katılıyorum, %34,1’i kısmen katılıyorum, %4,9’u 

katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, ulusal-uluslararası düzeyde alan bilgisine yönelik 

kaynaklara ulaşma konusunda bilinç kazandırır.’’ sorusuna öğrencilerin %52,8’i 

katılıyorum, %38,3’ü kısmen katılıyorum, %8,9’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Öğrenim Gördüğüm Program, alanımla ilgili araştırma, geliştirme ve uygulamanın 

önemini kavramamı sağlar.’’ sorusuna öğrencilerin %65,5’i katılıyorum, %28,1 kısmen 

katılıyorum, %6,4’ü katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

 

Öğrencilerin eklemek istedikleri: 

Öğrencilerimizin çoğunun eklemek istediği ifade olmamakla birlikte; öğrencilerimizden biri 

uzaktan verilen derslerin sınavının online olarak yapılmasını; öğrencilerimizden iki kişi okulda 

öğrenci için etkinlikler düzenlenmesini talep etmiştir.  Bir öğrencimiz okulun çevresinin güzel 

olmadığını belirtmiştir. Bir öğrencimiz bölümünden umutlu olduğunu belirtir şekilde; bir 

öğrencimiz ise bölümünün bir insanı gayet başarılı bir şekilde yetiştirdiğine yönelik olumlu 

görüşler paylaşmıştır.  

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilere ankete katılmaları için          

e-posta gönderilmiş, yüksekokuldaki panolara duyurular asılmış, ayrıca ders veren öğretim 

elemanlarına bilgi verilerek öğrencilere hatırlatmalarda bulunmaları istenmiştir. Gerek 

danışmanlar gerekse kalite temsilcilerinin çabaları sonucu geri dönen anket sayısı bazı 

bölümlerde maalesef düşük düzeyde kalmıştır. Gelecekte yapılacak anketlere öğrencilerin 

katılımının arttırılması için daha motive edici yöntem ve araçlar bulunması ve kullanılması 

faydalı olacaktır. 

 

 

 


