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1. Giriş 

 
Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin ve imkanların değerlendirilebilmesi ile 

kalitenin yükseltilebilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen 

çalışmalardan biri mevcut öğrencilerin takibidir. Mevcut öğrencilerimizin takip çalışmaları 

öğrencilerimiz ile iletişimi kuvvetlendirmekte hem de eğitim-öğretim sürecinin daha iyi ve 

etkin yürütülebilmesi için gerekli bilgileri toplamayı içermektedir. Öğrencilerimizin 

uygulanan anketle bulunmuş oldukları konum itibariyle görüşleri alınarak bir sonraki eylem 

planında eklenecek veya değiştirilecek eylem planlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

 

2. Okulumuzda Öğrenim Gören Mevcut Öğrencilerin 

Değerlendirilmesi 

  

Ankettin ilk bölümü öğrencilerimiz kişisel bilgileri hakkında bilgi sağlamayı 

amaçlamaktadır 

Öğrenci yaş gruplarına bakıldığında %50 den fazla olan dilimi 1990 yılı sonrası 

doğanlar oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde % 75,6 kadın ve % 24,4 erkektir. Ankete katılım 

sıralaması %53,8 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi, %33,3 Organik Tarım ve %12,8 Tıbbi 

ve Aromatik bitkiler öğrencilerini kapsamaktır. Sınıf düzeyi olarak % 57,7 oranla birinci sınıf 

öğrencilerinin katılımı çoğunluktadır. 

Anketin ikinci bölümünde öğrencilerimize öğrenim gördükleri programı 

değerlendirmeleri adına sorular yönlendirilmiştir. Anket cevapları üç parametreli olarak 

sunulmuştur. Parametreler; katılıyorum-kısmen katılıyorum-kararsızım şeklindedir. Ankette 

yer alan sorular sırayla değerlendirildiğinde, “Bilimsel alanımla ile ilgili teorik bilgi ve 

pratikleri kullanabilme becerisi kazandırır.” Sorusuna %60,3 oranla katılıyorum yanıtı 

verilmiştir. Öğretim programlarında alan dışı dersler almama imkân sağlar sorusuna %39,7 

oranla katılıyorum yanıtı verilmiş bu yüzdelik dilime karşı %47,4 kısmen katılıyorum cevabı 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Alanım ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim 

teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi kazandırır, Alanım 

ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi sunar, İnsan ilişkileri 

ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi kazandırır, Etkin iletişim kurma 

becerisi kazandırır, Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme becerisi sunar, Hem mesleki hem de akademik açıdan etik ve sorumluluk 
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bilincini kazandırır, Alanımla ilgili evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri 

konusunda farkındalık bilincimi artırır, Alanımda yaşanılan sorunları tespit, anlama ve çözme 

becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi sunar, Hem 

sosyal hizmet mesleği hem de akademik açıdan etik bilinci ve insani/sosyal değerleri 

benimsetmek ve Alanımla ilgili araştırma, geliştirme ve uygulamanın önemini kavramamı 

sağlar başlıklı sorulara büyük çoğunluk “katılıyorum” yanıtı vermiştir. 

En az bir tane yabancı dilde akademik olarak okuma, yazma becerisi kazandırır 

sorusuna %42,3 oranla kısmen katılıyorum yanıtı verilmiş ve aynı soruya %41,0 katmıyorum 

yanıtı alınmıştır. Ulusal-uluslararası düzeyde alan bilgisine yönelik kaynaklara ulaşma 

konusunda bilinç kazandırır sorusuna %50,0 oranla kısmen katılıyorum yanıtı alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak öğrencilere açık uçlu soru şeklinde “Eklemek istedikleriniz varsa, lütfen yazınız”  

ve “Müfredat içerisinde; saat ve içerik olarak değiştirilmesi, kaldırılması veya eklenmesini 

önereceğiniz ders veya dersler nelerdir?” sorusu yönlendirilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar 

dikkatlice incelenerek kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında yeni yol ve yöntem 

oluşturulmasında kuvvetli bir basamak inşa etmeyi sağlayacaktır. 

 

3. Sonuç 

 Mevcut öğrenci anketinde yer alan tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde 

okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin memnuniyet düzeyleri soru bazında olumlu 

yöndedir. Buna karşın bazı sorularda yer alan cevaplara göre mevcut durum değerlendirilerek 

gelecekte öğrencilerin talepleri ve beklentileri doğrultusunda yeni eylem planları 

oluşturulacaktır. 

 


