
BUÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfa 1 
 

 

Aralık 2021 
Veteriner Fakültesi  

Lisans Öğrencileri Memnuniyet 
Anketi Değerlendirmesi 



BUÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfa 2 
 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 

Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketi Değerlendirmeleri (Aralık 2021) 
İFADE 

GRUPLARI 
İFADELER Ara.2021 

(%) 
ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN 
HİZMETLER 

1. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel etkinlikler yeterlidir. 44,16 
2. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yeterlidir. 42,79 
3. Üniversitemizde öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerle ilgili duyurular 
yeterlidir. 

50,97 

4. Üniversitemizin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 35,81 
5. Merkez kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir. 69,71 
6. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan hizmetler genel olarak 
yeterlidir. 

51,66 

7. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan yemeğin niteliği yeterlidir. 49,14 
8. Üniversitemizin sosyal mekânları (kantin, kafeterya, büfe vb.) yeterlidir. 44,48 
9. Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacı karşılayacak yeterliktedir. 41,99 
10. Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir. 58,73 
11. Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmetler yeterlidir. 50,96 
12. Öğrenci otomasyon sistemi etkin ve yeterli çalışmaktadır. 56,11 
13. Üniversitemizin internet sayfasından gerekli bilgilere 
ulaşılabilmektedir. 

66,29 

14. Üniversitemizin sağladığı güvenlik hizmetleri yeterlidir. 48,00 
15. Üniversitemizde genel kullanıma açık alanlar (bahçe, park yerleri, 
spor alanları, tuvaletler vb.) temiz ve bakımlıdır. 

49,03 

16. Yerleşkemize dışarıdan ulaşım olanakları yeterlidir. 70,11 
17. Yerleşkemiz içindeki düzenlemeler (yol, trafik levhaları, otopark, yeşil 
alan, peyzaj vb.) yeterlidir. 

52,11 

18. Üniversitemizde fotokopi, kırtasiye vb. genel ihtiyacı karşılayacak 
nitelikte hizmetler yeterlidir. 

48,80 

19. Görükle yerleşkesi içindeki ulaşım olanakları yeterlidir. 62,29 
20. Üniversitemizde öğrenci toplulukları etkin olarak çalışmaktadır. 65,09 
21. Üniversitemizde mezuniyet sonrası iş seçenekleri konusunda yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

48,39 

22. Üniversitemizde öğrencilere yönelik kariyer geliştirme etkinlikleri 
yeterlidir. 

49,60 

23. Genel olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetlerden 
memnunum. 

50,63 

YÖNETSEL 
HİZMETLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında 
yeterli bilgilendirme yapılır. 

48,23 

2. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren konularda öğrenci 
temsilcilerinin karar süreçlerine katılmaları sağlanır. 

58,86 

3. Üniversitemizde öğrencilerin sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar 
etkin çalışmaktadır. 

49,71 

4. Üniversitemiz üst yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir. 

51,09 

5. Fakülte/yüksekokul yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir. 

56,46 

6. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda "öğrenci işleri" tarafından 
sağlanan hizmetler yeterlidir. 

51,43 

7. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda "not işleri" tarafından 
sağlanan hizmetler yeterlidir. 

57,14 

8. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda idari personelin öğrencilere 
karşı tutum ve davranışları olumludur. 

68,69 

9. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda ders ve sınav programları 
zamanında duyurulmaktadır. 

65,03 

10. Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda tüm bürokratik işlemler kısa 
sürede bitirilir. 

55,54 

11. Genel olarak sunulan yönetsel hizmetlerden memnunum. 57,94 
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GENEL 
OLARAK 
EĞİTİM 
PROGRAMI 

1. Dersler düzenli olarak yapılmaktadır. 91,43 
2. Dersler açıklanan plana göre işlenir. 88,23 
3. Dersler güncel bilgileri içermektedir. 84,00 
4. Dersler için sunulan temel ve yardımcı kaynaklar günceldir. 77,37 
5. Derslerin kuramsal ve uygulama ağırlığı uygun/dengeli dağıtılmıştır. 70,00 
6. Dersler alanımla ilgili yeterlik kazandırmaktadır. 72,34 
7. Dersler mesleki becerilerimin gelişmesi için yeterlidir. 63,31 
8. Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır. 63,43 
9. Öğrenciler isteği ve ilgisi doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir. 69,37 
10. Ders geçme sisteminin adil olduğunu düşünüyorum. 57,94 
11. Sınav soruları dersin içeriği ile uyumlu ve kapsamlıdır. 71,20 
12. Eğitimin yapıldığı derslikler fiziksel açıdan (temizlik, aydınlatma, 
klima, oturma düzeni vb.) yeterlidir. 

62,97 

13. Eğitimin yapıldığı derslikler teknik donanım (bilgisayar, internet, 
projeksiyon cihazı vb.) açısından yeterlidir. 

65,52 

14. Uygulamalı eğitim programlarının yapıldığı ortamlar (laboratuvar, 
atölye, sera, işletme, vb.) yeterlidir. 

53,60 

15. Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı eğitim 
programları (ERASMUS, SECONDOS, staj vb.) hakkında yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

41,30 

16. Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtiçi eğitim 
programları (FARABİ) hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır. 

38,71 

17. Üniversitemizde yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

37,25 

18. Üniversitemizde çift anadal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

35,93 

19. Genel olarak ön lisans/lisans eğitim programından memnunum. 62,31 
GENEL 
OLARAK DERS 
VEREN 
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 

1. Öğretim elemanları, öğrencilerden neler beklenildiğini (derse devam, 
ödev, okuma listesi/ kaynaklar ve değerlendirme süreci vb...) dönemin 
başında internet üzerinden veya basılı olarak açık bir şekilde belirtir. 

64,80 

2. Öğretim elemanları dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri 
kullanmaktadır. 

72,67 

3. Öğretim elemanları dersleri işlerken (yüz yüze/uzaktan) dersin 
gerektirdiği eğitim teknolojilerinden (projeksiyon, web ortamı, vb.) 
yararlanır. 

78,84 

4. Derslerin uygulama/laboratuvar bölümü araştırma görevlileri 
(asistanlar) tarafından yapılmaktadır. 

74,27 

5. Derslere, öğretim üyelerinin yerine düzenli olarak araştırma görevlileri 
(asistanlar) girmektedir. (T) 

76,24 

6. Öğretim elemanları öğrencilerin sınav, ödev, proje vb. 
değerlendirmelerinde adil davranır. 

67,41 

7. Öğretim elemanları öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirir. 62,11 
8. Öğretim elemanlarına ders dışında da ulaşılabilir. 75,79 
9. Öğretim Elemanları öğrencileri staj süreçlerinde bilgilendirir ve 
destekler. 

58,63 

10. Öğretim Elemanları öğrencilerin sosyal etkinliklere ve öğrenci 
topluluklarına katılımını destekler. 

54,17 

KURUMA 
BAĞLILIK 

1. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmaktan memnunum. 62,29 
2. Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmelerini tavsiye 
ederim. 

60,34 

3. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversiteyi tercih ederdim. 58,86 
4. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı bölümünü tercih 
ederdim. 

73,94 

UZAKTAN 
EĞİTİM 

1. Çevrimiçi ders sırasında dersi anlatan öğretim üyesi ile etkin iletişim 
kurabiliyorum 

71,72 

2. Çevrimiçi ders esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. 74,79 
3. Çevrimiçi dersler etkin olarak gerçekleşmektedir. 74,13 
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Katılımcıların Sınıfsal Dağılımı 
Sınıfı f % 

Hazırlık 1 0,6 
1. Sınıf 51 29,1 
2. Sınıf 15 8,6 
3. Sınıf 36 20,6 
4. Sınıf 51 29,1 
5. Sınıf 21 12,0 
6. Sınıf ve üzeri - - 
Toplam 175 100,0 

 

Katılımcıların Öğrenim Gördüğü Programlar 
Program f % 

Lisans-Veteriner Hekimliği 175 100 
Toplam 175 100 

 

Katılımcıların Ücret Beklentisi Dağılımı 
Ücret f % 

2001 - 3000 TL arası 6 3,5 
3001 - 4000 TL arası 8 4,6 
4001 - 5000 TL arası 21 12,0 
5001 TL ve Üzeri 140 80,0 
Toplam 175 100,0 

 

Katılımcıların Yabancı Uyruklu Olma Durumu 
Evet 16 9,1% 
Hayır 157 89,7% 
Cevaplamayan 2 1,1% 
Toplam 175 100% 

 

Yabancı Uyruklu Katılımcıların Yüz Yüze Eğitim Alma Durumu 
Evet 16 100% 
Hayır - - 
Toplam 16 100% 

 

İfade Grupları Grup (%) Genel (%) 
ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER 52,47 

63,04 

YÖNETSEL HİZMETLER 56,37 
GENEL OLARAK EĞİTİM PROGRAMI 63,48 
GENEL OLARAK DERS VEREN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 68,49 

KURUMSAL BAĞLILIK 63,86 
UZAKTAN EĞİTİM 73,55 
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ARALIK 2021 LİSANS / ÖNLİSANS MEMNUNİYET ANKETİ BİRİM SONUÇLARI 
Okullar \ İfade 
Grupları 

Genel 
(%) 

EGTF 
(%) 

FEF 
(%) 

HUF 
(%) 

İİBF 
(%) 

MÜH 
(%) 

SBF 
(%) 

TIP 
(%) 

VET 
(%) 

ZF  
(%) 

DİŞF 
(%) 

MİMF 
(%) 

TBMYO 
(%) 

GAKMYO 
(%) 

MKPMYO 
(%) 

YİOMYO 
(%) 

HARMYO 
(%) 

KLMYO 
(%) 

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN 
HİZMETLER 

56,92 57,36 57,38 39,61 57,58 58,54 63,06 56,44 52,47 62,75 55,65 55,33 61,45 57,71 61,76 58,46 54,74 45,86 

YÖNETSEL 
HİZMETLER 59,85 57,63 58,97 47,12 54,92 53,28 65,78 58,96 56,37 63,72 63,73 63,84 60,84 64,61 72,25 67,78 69,41 61,33 

EĞİTİM PROGRAMI 65,36 60,98 65,95 58,05 64,39 59,41 71,93 65,26 63,48 67,09 62,17 67,65 62,88 66,46 77,90 68,46 73,44 68,31 

DERS VEREN 
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 

71,02 67,86 70,93 65,40 67,54 69,27 74,09 72,37 68,49 69,31 71,75 72,46 72,46 72,13 75,87 71,79 78,22 73,42 

KURUMSAL 
BAĞLILIK 64,09 63,76 65,99 44,18 63,83 60,36 67,78 60,32 63,86 71,32 61,41 65,56 66,61 70,70 70,16 76,41 66,25 60,00 

UZAKTAN EĞİTİM 75,42 69,57 79,33 69,03 75,95 76,24 75,72 68,68 73,55 78,01 72,17 78,72 78,28 76,75 79,32 79,18 75,19 75,25 

GENEL 65,44 62,86 66,43 53,90 64,04 62,85 69,73 63,67 63,04 68,70 64,48 67,26 67,09 68,06 72,88 70,34 69,54 64,03 

Katılım 2478 165 304 61 243 252 218 141 175 87 96 63 56 108 91 65 52 56 
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EKLEMEK İSTENEN GÖRÜŞ ÖNERİ VE BEKLENTİLER 
1)Öğretmenler, dersleriyle ilgili duyurularını (ders iptal etme, sınav tarihi, soru stiliyle ilgili bilgi) UKEY 
üzerinden öğrencilere yapmamaktadır. Dersini iptal ediyor ama bundan haberimiz olmuyor, okula boşa 
gitmemize neden oluyorlar. Sınıf temsilcilerine değil, ukey üzerinden dersini alan tüm öğrencilere 
bilgilendirme yapabilirler. 
2)Hocalar, gereksiz yere kağıt harcayarak sınav sonuç duyurularını ya da sınav duyurularını kağıtlara basıp 
panolara asıyorlar. Madde 1’de değindiğim gibi UKEY üzerinden bu duyuruları kağıt harcamadan yapmaları 
yerinde olur. 
3) Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi, sorumluluklarını bilmeyerek öğrenci Whatsapp ve telegram 
gruplarında diktatörvari tutum sergilemektediler. Bu Kişiler her şeye karışmak ya da öğrencileri yönetmek için 
seçilmemektedir. Ne için seçildiklerini bilmemekte, bulundukları görevi öğrencileri sindirmek için 
kullanmaktadırlar. Öğrenciler arasında bu ayrımcılığın kaldırılması gerekmektedir; çünkü sistem amacına 
hizmet etmemektedir. 
4) Küçük haberli sınavlar için öğretmenler soru hazırlamamakta, koskoca 10 hafta için 1-2 klasik soru 
sormaktadır. Bu da öğrenci aleyhine olmaktadır. Küçük haberli sınavların kaldırılması ya da öğretmenlerin en 
az 10 soru hazırlaması zorunlu kılınmalıdır.  
1.5 sene boyunca okula gelemedik eksik kaldığımız tem teorik hem de uygulama dersleri oldu ve bunun 
telafisi yapılmadı. Buna neden çözüm üretilmedi?  
Alanımda kullanmayacağım derslerin sınavları dersi verenler tarafından gereksiz yere zor sorular 
sorulmaktadır. Hiçbir işime yaramayacak, bana katkısı olmayan derslere yoğun çalışma saati harcıyorum.  
Anketlerin dikkate alındığını düşünmüyorum 
Bazı bölümlerin hocaları ve asistanları öğrenciye gereken önemi göstermiyor,öğrencilerin şikayetlerini dikkate 
almıyor. Saygı çerçevesi içersinde herhangi bir şikayetimizi dile getirdiğimizde ilgili bölümün hocaları 
saygısızlık ve terbiyesizlik olarak görüyor. Asistanları öğrencilere  baskı yapıyor. Özellikle hocalara 
asistanların bu yaptıklarını dile getiren öğrenciler olduğunda, asistanlar hocanın olmadığı zamanda  bize 
baskı yapıyor. “Bu gruba bir şey anlatmayacağım” diyerek hoca yokken bize ve sorularımıza cevap 
vermiyor.Hocalara öğrencilerin yapmadığı şeyleri yapmış gibi söyleyip hocaları yanlış yönlendiriyorlar. Klinik 
uygulama derslerinde ilgili bölümün asistanları tarafından yapılan bu baskı nedeniyle hoca yerine asistan 
varsa biz hiçbir şey öğrenemiyoruz. Çünkü cevap vermiyorlar. Hoca yokken bizlerle hoş olmayan (bazen 
küfürlü) bir dil kullanarak konuşuyorlar. Hekim adaylarının böyle bir baskı, hoş olmayan bir dil ile 
yetiştirilmesini doğru bulmuyorum. Asistanların şikayet eden öğrenciler dahil şikayet etmeyen koca bir sınıfa 
sürekli kötü davranmasını doğru bulmuyorum. İnsanların saygı çerçevesi içersinde şikayet edebilme hakkını 
red ediyorlar. Ve sırf o sınıfta bir kişi şikayet etti diye bütün sınıfa kötü davranmalarını da anlayamıyorum.  
Beklentim mezun olup gitmek 
Belediye otobüsleri daha sık kalksın, özellikle Görükle ye gidenler çünkü minibüs çok pahalı, ayrıca günde bir 
sefer 3.5 TL lik yemek hakkı çok az öğlen yiyince akşam yemeğinde de indirimli olsun. Ayrıca Emirsultan 
KYK yurdundan Veteriner fakültesine giderken yolu dolanarak ilerliyoruz, arada yeşil alan açılsa ve yol 
yapılsa daha hızlı gideriz, kıvranmayız. Kampüs içi yolculuk çok pahalı , sadece kampüs içinde dolaşan 
ringler olsa ve fiyatı uygun olursa çok kullanışlı olur. Yemekhanenin yanındaki yeşil alan işlenir, çim ekilir ve 
biçilirse ilkbahara öğrenciler için vakit geçirmeye çok güzel alan olur. 
Bölümümdeki eğitim fazlasıyla zor ve ağır geçmektedir. Bu durumun farkında olan ve bizlere destek olan 
hocalarımız ve üstün gayretlerimiz sayesinde son sınıfa geldik. Fakat bazen geçtiğimiz senelerde pandemi 
nedeniyle okula gelememiş olmamız ve uygulama açısından eksik olduğumuz sözlerine sürekli maruz 
kalıyoruz ve çabalamamıza rağmen fark edilmiyoruz. Ben dahil birçok arkadaşım bu durumdan dolayı çok 
yorgun ve umutsuz hissediyoruz. Fakat yine de bizlere inanan bazı hocalarımız sayesinde ve birbirimize 
kenetlenerek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm bu çabamızın görülmesini çok isterdim. 
Çiftliklerde hayvan refahını gözetecek geliştirmeler yapılması güzel olur.  
Devamsızlık hakkında daha net bilgiler verilmeli. 
En son soruda alacağımız ücreti sormuşsunuz. 1000₺den başlamışsınız. Bu kendi öğrencilerinize çok büyük 
saygısızlıktır. Ben 1000₺ye kadar işaretliyorum. Zaten dolar 15 olmuş 1000 lirayı işaretledim ben :) sağolun 
Fakülte içindeki tuvaletlerin temiz olmasını ve peçete-sabun gibi ihtiyaçların kontrol edilmesini istiyorum 
Fakültelere yakın basket voleybol sahası  
Fakültemizin yurt dışı akreditasyonunu kaybetmesi puanlamamı olumsuz yönde etkileyen en büyük etkendir.  
Fakültenin kontenjanı azaltılmalı 
Hâlâ havuz yok, birinci dolmamasına rağmen ikinci cami inşaatı var. Paraları israf etmede üstünüze yok. 
Onun haricinde spor salonunda pandemi yüzünden sınırlı kontenjan getirildiği söyleniyor ve okul açıldığından 
beri dalga geçer gibi sürekli daha sonra gelin diyorlar. 
Hastanenin malzemele eksiklerinin giderilmesini ve en önemlisi bi röntgen cihazı temin edilmesini isterdim. 
Röntgen yorumlayamayan veteriner hekim mezunları vermek bi fakültenin başına gelmiş en kötü şeydir . 
Hayvan hastanemize röntgen temin edilmeli bu durum biraz gülünçtür. 
Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz 
Hocaların pdf leri paylaşması her kitabı almaya gücümüz yetmiyor 
Hocalarimiz ellerinden geleni yapsa da bolume cok fazla ogrenci alinmasindan dolayi dersler asla verimli 
gecmemekte. Ozellikle uygulama derslerinde deneyim kazanmamiz cok onemliyken cogu zaman 
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hastayi/deneyi goremiyoruz, elleyemiyoruz bu yuzden bilgiler eksik kaliyor. Ayni zamanda bolumlere yalnizca 
son senede ayrilmamizdan dolayi mezun oldugumuzda saha icin yeterli bilgi ve deneyime tatmin edici 
duzeyde ulasabildigimizi dusunmemekteyim. Bolumlere erken ayrilmamamizin getirdigi baska bir durumsa 
ogrencinin ders yogunlugundan dolayi ideallerine ulasmak icin kendine katmak istedigi becerilere yeterince 
zaman ayiramamasidir.  
Kampüs içi imkanlar arttırılmalı, fiyatlar daha ucuz olmalı, hayvan hastanesine maddi destek verilmeli 
Kampüse ulaşım bazı bölgelerden çok zor. Günümün en az 4 saati yolda geçiyor. Bu hem fiziksel hem 
mental olarak beni ve benim gibileri etkiliyor. Burulaşa birkaç kez başvursam da dikkate alınmadı. Hamitler 
(özellikle toki) tarafından direkt, aktarma yapmadan ve trafiğe takılmadan dolaşmadan gelinebilecek bi 
güzergah oluşturulmadı. Yönetim olarak yardımcı olmanızı arz ve rica ederim. 
kantin çok yetersiz  öğrenci sayısını kaldırmıyor, bazı derslerde bazen öğrenciler maske takmıyor ve 
hocalarda bunları uyarmıyor 
Kütüphane çok erken saate kapanıyor ve yemekhane yemeklerine zam yapılmasına rağmen öncesine göre 
daha kötü ve az  
Laboratuvar ekipmanları ve kullanılan malzemeler denetlenmeli ve kullanıma uygun olmayanlar ayrılarak 
yerine yenileri alınmalı 
Veteriner fakültesi, dekanlık binası ve hastane de dahil tekrardan boyanmalı 
Veteriner fakültesi etrafına fazladan bir veya birkaç otomat konulmalı (özellikle kahve otomatı) 
Kantin ve kafelerde salata gibi sağlıklı yiyecek satışı da yapılmalı 
Kütüphanenin görsel bölümü hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadığı için çok kullanılmıyor bunun için 
duyurular yayınlanabilir 
Laboratuvarlarda ders dışında deneyleri tekrar etmek isterdim. Mikroskobu daha fazla kullanabilmek isterdim. 
Lütfen artık peyzaj düzenlemesi yapılsın. Okula geldiğimden beri okul terkedilmiş bir yer gibi. Binaların hali 
malum ama içimizi açacak, bakımlı gösterecek bir peyzaj çok güzel olurdu.  
Üzerinde tente olan kamelyalar olmalı bu şekilde ıslanmadan biraz hava almaya çıkabiliriz. Bu olmuyorsa bile 
daha fazla bank konulabilir.  
Sınıfların ses sistemlerinde problem var. Hocalarımız bize öksürük sesi vb dinletmek için video ayarlıyor ama 
ses sistemi yok.  
Hastanenin arka tarafına da otomat eklenmeli. İleriki dönemlerde hastanede olduğumuzda kontaminasyonu 
engellemek için kantine gidemeyeceğiz ama en azından bir çay, kahve içebileceğimiz otomat, yağmur 
olduğunda altında durup biraz hava alabileceğimiz bir tente olmalı.  
Hocalarımız çok kaliteli, çok güler yüzlü ama bizi sektör hakkında daha fazla bilgilendirmeli, sahaya klinik gibi 
alanlara dair daha fazla bilgi aktarılmalı. Öğrendiğimiz şeyin direkt üzerine bu tarz bilgileri aldığımızda bilgiler 
çok daha kalıcı oluyor. (Bilgiyi kullanacağımızı bilmek aklıda kalmasında önem arz ediyor) 
Fakültemiz yeniden akredite olmalı. Akreditasyon için biz öğrencilere düşen sorumluluklar açık şekilde 
uduyurulmalı, açıklanmalı. Biz öğrenciler olarak üzerimize düşene yapacağız. 
Okulumuzda yurt dışı imkanları (gerek iş gerek eğitim, doktora gibi) hakkında fazla bilgilendirme yapılmalı. 
Onlar bu konulara çok hakim bilgili hocalar ama bizim bu alanlarda çok bilgimiz yok, önümüzü açar bize yol 
gösterirlerse yine elimizden geleni yapmak isteriz. 
Uygulamalar korona sebebiyle yapılamıyor, ama sahada bunun eksikliğini hissetmemiz için çözüm 
bulunmasını rica ediyoruz. 
Hastanede her şey daha nizami olmalı. Neyi nerede bulacağımızı bilmeliyiz.  
Okulumuzdaki hocalarımıza güler yüzleri, samimiyetleri için çok teşekkür ederim.  
İyi günler dilerim. 
Merkezi Yatay geçişlilerin öğrenci kartı hala çıkmadı. Yemekhanede 7₺ ye arkadaşımın kartından yemek 
yiyebiliyorum. Normalde yemek bursu kazanmıştım ama öğlen + akşam yemeği olmak üzere öğünümü 14₺ 
ile kapatıyorum. Dönem bitti hala öğrenci kartım yok çok mağduruz. Bir öğrenci kartı basmak bu kadar zor 
olmamalıydı. Merkezi yatay geçişli öğrenciler bu fakülteye girerken de oldukça mağduriyet yaşadılar. Son 
anda kabul edilen öğrenci listesi değişti vs derken dönem bitimine yakın hala öğrenci kartımızı sağlamıyor 
oluşunuz bizi bu üniversitenin ÖĞRENCİSİ DEĞİLMİŞİZ gibi hissettiriyor. Oldukça kırgınım. 
Okul içerisinde ki etkinliklerin arttırılmasını istiyoruz. 
Geçen senelerde okul içinde ki gölete öğrencilerin girilmesine izin veriliyordu. Orası okulun öğrencilerin 
girebilmesine izin verilen yeri olmaya devam etmesi gerekiyor.Çok stresli sınav dönemleri sonunda 
arkadaşlarımızla oturup güzel sohbet edebileceğimiz bir yeşil ortam  ,doğa alanı görmek istiyoruz ve sadece 
orası var Görükle de yeşillik alanların hepsi bina oldu .Gölet ise sadece personelin girmesine izin verilen yer 
olmamalı güvenlik çalışanlarınız, kamera sistemleriniz orada çalışıyor. Orası üniversite öğrenciler için olmaya 
devam etmeli  personeller için değil lütfen yasağınızı kaldırın. 
Okul sosyal açıdan çok yetersiz. Kendi bölümümde de yeterince sosyal faaliyetler yürütüldüğünü, seminerler 
vs yapıldığını düşünmüyorum. Daha çok şey yapılabilir. Sadece ders görüp çıkıyoruz. Uygulama ve gönülllük 
arttırılabir. 
Okuldaki kafeleri oldukça yetersiz buluyorum. Arkadaşlarımızla oturup vakit geçirebileceğimiz uygun fiyatlı bir 
yer mevcut. Ayrıca okuduğumuz fakülte olan Veteriner fakültesinin binası oldukça kötü ve eski durumda, bu 
kadar köklü ve ünlü olan bir okula hiç yakıştıramıyorum. Çoğu okulun pandemi süreci de dahil 7/24 
kütüphanesi açıkken bizimki en geç 9.45 de kapanıyor, bu da çok büyük bir eski. Kampüsün içi de bi o kadar 
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bakımsız gerek binaların dış görünüşü gerek yeşil alanlar. Kısacası Uludağ üniversitesi beni hayal kırıklığına 
uğrattı 
Okulumuzda festivallerin yapılmasını ve mesleki aktivitelerin arttırılmasını,ayrıca sanatsal aktivitelerin de 
arttırılmasını temenni ediyorum 
Okulumuzun idari kadrosu ve öğretimi üyeleri ne kadar iyi  olsa da maddi sıkıntılardan dolayı bazı konularda 
yetersiz kalabiliyorlar. Okulun Peyzajıyla ilgili ağaçlık alanların ve kuru otlarıb olduğu boş alanlar çok daha iyi 
değerlendirilebileceğini (çimlendirme,yeşertme ve çiçek tarhları bakımından) düşünüyorum. Ayrıca Bazı 
Noktalarda bedava çay dağıtılsa çok iyi olur. 
Okulun yolları ve kaldırımları aşırı kötü. Güler Osman Köseoğlu kız öğrenci yurdunda kalıyorum ve okuluma 
giderken kullandığım kaldırımlar içine göçük/şekilsiz. Yağmur yağdığında özellikle kaldırımlar ve yol kenarları 
su içinde kalıyor ve üzerimize su sıçrıyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Ortak kullanılan alanların temizliği yeterli değildir buna dikkat edilmesi gereklidir. 
Öğrenci odaklı yazın konserler düzenlenmeli panayır açılmalı. Spor parkı yapılması için çok güzel doğal 
ortam var değerlendirilebilir 
Öğrenci temsilcileri bilgileri yeterli bir şekilde yayımlayamıyor, soru sorulduğunda doğru düzgün cevaplar 
alamıyoruz. Sınavlarda bizimle paylaşılan materyalin dışında sorular soruluyor, quizlerdeki sorular özensiz bir 
şekilde hazırlanmış sırf öğrenciler düşük puan alsın diye oluşturulmuş bir sistem. 
öğrenciler, öğretim elemanları ile ilgili bireysel değerlendirme yapabilse ve bu değerlendirmeler gerçekten işe 
yarasa eğitim ve öğretim daha kaliteli hale gelir 
Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak etkinlikler düzenlenmeli. Dönem sonunda Yüksek Onur derecesi 
yapan öğrencilere konferans salonunda ödül töreni yapılmalı, Sayın Dekanımız sertifikaları bizzat takdim 
etmeli. Özel sektörden başarılı meslektaşlarımız, kongre yapılarak ağırlanmalı. Biz öğrencileri gerçek mesleki 
hayata hazırlamaları gerekir. Veteriner öğrenci toplulukları gözden geçirilmeli ve senelik yönetim değişikliği 
yapılmalı. IVSA Bursanın etkinliği arttırılmalı ve denetlenmeli. Pandemi sonrası dönem olduğu için ders 
devamsızlıkları tolere edilmeli ve yoklamalarda sert davranılmamalı. Yönetim daha güncel ve modern olmalı. 
Fakültemizin Dekanlık binasında boyama çalışması acilen yapılmalıdır. Her gün diğer fakültelerin öğrencileri 
o binanın yakınından geçmektedir. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi EAEVE akreditasyonu alırken, bizim fakültemiz yetersiz kalmaması gerekir. 
Öğretim üyelerinin belli aralıklarla bilimsel araştırma yapma zorunluluğu bulunmalı  
Öncelikle bu kadar formu gönderiyorsunuz ama gram okuduğunuzu yada ilgilendiğinizi düşünmüyorum. 
Fakültemdeki hocaların öğrencilere karşı tavırları artık bizi bıktırmış durumda. Koronayı biz çıkarıp yaymışız 
okulu biz kapatmışız gibi kinlenip siz görürsünüz demeler , 8.45 te yoklama almalar, bir sınıfa 5 asistan 
dikmeler, ders hakkında slayta bakmadan ders anlatamayan hocaların bide adeletsiz saçma sınavlarına girip 
o stresi çekmek. Bölümüm zaten zor mesleği sevdirmeyi çalışmak yerine egolarını tatmin edişlerini izlemek 
çok acı. Karantina döneminde otura otura para kazanmışsınız zaten amacınız ne yani. Tüm hocaları bir 
tutamam ama kadroda olan öğretim görevlilerinin yarısı bırakıp gitse yeridir. Mobing mobing mobing gına 
geldi artık. 
Özellikle Pandemi sonrasında Okul içinde ortak kullanılan tuvalet,yemekhane gibi yerlerin temizliğinin daha 
iyi ve daha sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Pandemi eğitim öğretimizin çok eksik kalmasına yol açtı keşke ara verip daha sonra devam etseydik özellikle 
uygulama açısından inanılmaz noksan ve bilgisiz kaldık  
Peyzaj cok kötü  
Sınıfımızda covid pozitif öğrenci var ve gelme demelerine rağmen geliyor. Okulun acilen online sisteme 
geçmesi lazım. 
Sınıfımızda pozitif vaka çıktı ve bir kısım arkadaşımız temaslı sayıldığı için okula gelemedi. Öğretim üyeleri 
buna rağmen yoklama almaya devam ettiler. Bazı temaslı olan kişiler de temaslı olmalarına rağmen bilerek 
okula gelmeye devam etti.  
Coronavirus pandemisi için alınan tedbirler ne yazık ki yeterince etkin değil. Yemekhane de sosyal mesafe 
kuralına uymak mümkün değil. Uygulamalı dersler koşullar yeterli olmadığından yapılamıyor. Çünkü 
laboratuvar kontenjanı yetersiz kalıyor ve gruplara bölünme olamıyor. Onun yerine sınıfta uygulama videoları 
izletiliyor ve bunlar bizimle paylaşılmıyor. Ancak paylaşılmamasına karşın sınavlarda bu videolardan sorumlu 
tutan hocalarımız oldu. Pandemi döneminde olmamıza rağmen bazı hocalarımız asla notlarını bizimle 
paylaşmıyor.  
Okulun yüz yüze olmasının sebebi uygulamalı dersleri etkin bir şekilde öğrenme ihtiyacımız olmalı ancak bu 
zaten yerine getirilemiyor. Lütfen mantıklı düşünün sizce bu koşullar altında okulun yüz yüze olmasının bir 
esprisi var mı?  
Uludağ Üniversitesi bence yüz yüze olmak için yeterli koşullara henüz sahip değil ve öğrencilerinde hala 
bilinç gelişmemiş durumda. 2021 - 2022 güz yarıyılı için online kararı alan 126 devlet ve vakıf üniversitesi gibi 
Uludağ Üniversitesi de online kararı almalı. Gerekli tedbirler alınarak uygulamalı derslerin ise yüz yüze 
yapılması kanaatindeyim.  
Yetkili kişiler öğrencilerin arasına karışıp gözlem yaparlarsa durumun vahametini kavrayacaklardır. 
Saygılarımı sunarım.  
Stajyer öğrenci olarak 3. Sınıf'ta başlanmalıdır ve hafta sonları nöbetçi olarak hayvan Hastanesi'nde görev 
almalı. Uygulama dersleri düzenli ve öğrencinin kendisi yapmalıdır. 
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Telefonla sağlık hizmetlerine zor ulaşılıyor. Bunun için yazdığım şikayet maili karşılıksız kaldı.   
Yemekleri özellikle tavuk, pişmemiş yiyoruz. 
Tuvalet temizliğine ve dış mimarinin düzenlenmesine dikkat edilmedilir  
Tuvaletler çok bakımsız, hijyenik değil, aynalar bile temiz değil 
Tuvaletleri temizleyin nolur çok kötü kokuyor özellikle erkek tuvaletleri 
Tuvet temizliği ve tuvetlerde peçete yok. Kapalı ve açık oturma alanı,bank çok çok az 
uygulama ve hastane, ciftlik olanakları geliştirilmeli daha çok saha dönük eğitim verilmeli. 
Uygulamalar az, okulun uygulama imkanlarından yeterince yaralanamıyoruz. Covid öncesinde bir dersin 
yarısı teorik yarısı laboratuvarda uygulama işlenirken şu an uygulumaların çoğunu derste slayt üzerinden 
alıyoruz. Bu da okula olan hevesimizi azaltıyor, derslerimize odaklanabilmemizi azaltıyor.  
Ünivermsite mail hesabımıza çok fazla gereksiz mail geliyo. Resmen spam atılıyor 
Üniversite içi düzen kötü toplu taşıma kötü yurtlar kötü öğrenci için yemekhane hizmetleri kötü ve az 
koyuyorlar ve sıra çok oluyor.  
Üniversite yerleşke içi cadde/ sokak aydınlatmalarının arttırılmasını  öneririm. 
Üniversitemize daha fazla bakım yapılabilir kampüs ortamının bakımını eksik görüyorum yeşillendirmesi 
düzenlenebilir ve fakültemizin lavabolarında tuvalet kağıdı eksikliği vardır 
Üniversitemizin vejetaryen yemekhanesi yetersiz. Yemekler çabuk bitiyor ve sıra beklememize rağmen 
yemek yiyemiyoruz. Vejetaryen olduğum için aç kalıyorum . 
Veteriner değil, doğru kullanım Veteriner Fakültesi'dir. Ünvanda ise Veteriner değil Veteriner Hekimdir. Lütfen 
düzeltme yapın.  
Veteriner fakultesinde ogretim elemanlari, idareciler, asistanlar ve ogrenci isleri birbirinden habersiz. Ayni 
anabilimdali icerisinde bile pek cok uygulama birlik icerisinde devam etmiyor. Ogrenciler geri donus 
yaptiginda hic dikkate alinmiyor. Aksine sesimizi cikarttigimiz zaman her sey daha kotu oluyor. (ozellikle 
hastanede )ogrenciler olarak cok fazla baski altindayiz. Donem basinda devamsizlik, ders konulari isleyisi , 
sinavlar ve uygulamalar hakkinda cok az bilgilendirme yapiliyor. Ve sene icerisinde ayni derse en az 3-4 
ogretim elemani girince her sey karisiyor. Uygulamalar ve teorik derslerde ogrenciler sinifa sigmiyor. Fiziki 
olanaklarimiz cok yetersiz. Covid doneminde en az 100 kisi ayni sinifa tikilip ara vermeden blok ders isleniyor. 
Ogrenci isleri telefonlari bile acmiyor. Bir sey istemeye danismaya gidince ilgilenmiyorlar. Ben cimere bile 
ogrenci isleriyle ilgili sikayet gonderdim. Fakat uludagdan donus bile alamadim. Aslinda o kadar cok sey var 
ki buraya yaz yaz bitmez. Ki gecen sene de yazdik ama bu anketler de hic dikkate alinmiyor. Okulun 
YEMEKHANESI ozellikle rezalet. Yemek cok kotu ve porsiyonlar cok kucuk. Zaten en az 30/40 dk sira 
beklemek zorundayiz. Kapasite yetmiyor. Bazen en azindan bir corba iceyim diye gidiyorum yemek bitmis! 
Acikcasi bu universiteyi tercih ettigim icin cok pismanim. 4 senedir de hic bir gelisme olmadi. Senlik 
yapilmiyor. Ogrenciye yonelik faaliyetlet yetersiz. Kampuste guvende de hissetmiyorum. Elini kolunu sallayan 
kampuse girebiliyor. Guvenlik yetersiz. Umarim bu sefer birileri sesimizi duyar. Iyi calismalar. 
Veteriner fakültesi öğrencisi olarak uygulamalı eğitimin yetersiz olduğunu öğrenci sayısından kaynaklı 
uygulamaların yapılamadığının hiçbir materyalin yetmediğini, hastanenin biyogüvenlik açısından çok düşük 
seviyede olduğunu ve fakülte öğrencisi olarak akreditasyonumuzun bu sebeplerden alındığını bildiğimden bir 
an önce bunların düzeltilmesini istiyorum. Uygulamalı bir bölüm okumuma rağmen uygulama derslerinin 
yarısının yapılmıyor oluşunun sadece pandemiden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Gereğini bilgilerinize 
arz ederim. 
Veteriner fakültesi yazılmış,duzeltilirse iyi olur  
Veteriner fakültesinde öğrenciler daha çok pratik yapmalı, öğrencilik dönemlerinde bir veteriner hekimin sahip 
olması gereken standart bilgileri alışkanlık haline getirmiş olmalıdırlar, bu davranışın sağlanması için fakülte 
ve hayvan hastanesinin donanımının artırılması gerek. Bununla ilgili gerekli maketler hazırlanmalı, gerçekçi 
similasyonlar yapılmalı ve hatta VR gözlüklerle ameliyat similasyonları yapılmalıdır. Kaliteli veterinerler 
yetiştirmek ülkemizde ve ekonomimizde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de farkında olduğu üzere kolay 
değil lakin bunu istiyorsak teorik eğitimden daha çok görsel, uygulamalı ve similasyon eğitimine ağırlık 
vermeliyiz. Bir link bırakıyorum. Similasyon olayını yaparak Türkiye veteriner eğitiminde bir ilki 
gerçekleştirebiliriz. https://todaysveterinarypractice.com/virtual-reality-brings-dogs-anatomy-to-life-for-
veterinary-students/ 
Yemekhane yemeklerinin daha iyi olmasını, etkinliklerin daha fazla yapılmasıni ve bahar şenliklerinin artik 
yapılmasını istiyorum. Tesekkür ederim  
yemekhanede vegan yemekler olmali 
ulasim pahali 
daha fazla sosyal etkinlik olmali  
festivaller olmali 
hayvan hastanesi öğrenciler icin daha fazla gelistirilmeli olanaklar cogaltilmali 
topluluklara daha fazla imkan saglanmali ve fon saglanmali 
erasmus gecme puanları cok yuksek  
Yemekhanede, yemeği dağıtanlar tanıdıkları öğrenci dışı kimselere porsiyon çok fazla koyduklarına şahit 
oldum. Bize gıdım gıdım koyulurken para verdiğimiz halde, onlara o şekilde konulması bir haksızlıktır. 
Yemekhaneye değinmişken porsiyonların yetersiz olduğunu düşünüyorum. 
Üniversite içindeki David People çooook pahalı, buna rağmen çok fazla sıra oluyor. Kampüsteki bu tarz 
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kafeler yeterli değil. 
Fotokobi için olan kırtasiyeler çoook pahalı. Bence bir iyileştirme gerekiyor. 
Kampüs içinde toplu taşıma ücretsiz olmalı, çoğu üniversitenin böyle iken biz Uludağ neden bunu gündeme 
getirmiyoruz? 
 
Vize haftaları çok uzun, 3 hafta vizeye girmek hem bedenen hem de mental olarak çok yıpratıcı oluyor. 
 
Benim değinmek istediğim noktalar bunlar. 
Bilgilerinize sunarım. 
Teşekkürler.  
Yetersiz ve eksik uygulama dersleri, gereksiz detaylı teorik dersler mevcut bunların düzenlenmesi gerekiyor 
ezberci eğitim yerine pratiği geliştirmeye dayalı eğitim sunulmalı. 

 


