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Bursa Uludağ Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi

Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketi Değerlendirmeleri (Temmuz 2021) 
İFADE 

GRUPLARI
İFADELER

Tem.21
(%)

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN
HİZMETLER

1. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel etkinlikler yeterlidir. 42,16
2. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yeterlidir. 40,00
3. Üniversitemizde öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerle ilgili duyurular 
yeterlidir.

50,53

4. Üniversitemizin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 35,68
5. Merkez kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir. 68,95
6. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan hizmetler genel olarak
yeterlidir.

60,00

7. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan yemeğin niteliği yeterlidir. 54,59
8. Üniversitemizin sosyal mekânları (kantin, kafeterya, büfe, v.b.) 
yeterlidir.

38,92

9. Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacı karşılayacak yeterliktedir. 36,76
10. Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir. 56,76
11. Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmetler yeterlidir. 48,11
12. Öğrenci otomasyon sistemi etkin ve yeterli çalışmaktadır. 49,47
13. Üniversitemizin internet sayfasından gerekli bilgilere 
ulaşılabilmektedir. 

62,11

14. Üniversitemizin sağladığı güvenlik hizmetleri yeterlidir 41,67
15. Üniversitemizde genel kullanıma açık alanlar (bahçe, park yerleri, 
spor alanları, tuvaletler vb.) temiz ve bakımlıdır. 

50,81

16. Yerleşkemize dışarıdan ulaşım olanakları yeterlidir. 70,27
17. Yerleşkemiz içindeki düzenlemeler (yol, trafik levhaları, otopark, yeşil 
alan, peyzaj vb.) yeterlidir.

54,59

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

52,97

19. Görükle yerleşkesi içindeki ulaşım olanakları yeterlidir. 64,86
20. Üniversitemizde öğrenci toplulukları etkin olarak çalışmaktadır. 56,76
21. Üniversitemizde mezuniyet sonrası iş seçenekleri konusunda yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

43,24

22. Üniversitemizde öğrencilere yönelik kariyer geliştirme etkinlikleri 
yeterlidir.

43,78

23. Genel olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetlerden 
memnunum.

50,53

YÖNETSEL
HİZMETLER

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

42,11

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

49,47

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

43,16

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

41,58

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

45,79

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

45,26

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

54,21

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

61,58

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

65,26

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

42,11

11. Genel olarak sunulan yönetsel hizmetlerden memnunum. 48,42
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GENEL
OLARAK
EĞİTİM 
PROGRAMI

1. Dersler düzenli olarak yapılmaktadır. 80,53
2. Dersler açıklanan plana göre işlenir. 80,53
3. Dersler güncel bilgileri içermektedir. 76,32
4. Dersler için sunulan temel ve yardımcı kaynaklar günceldir. 70,00
5. Derslerin kuramsal ve uygulama ağırlığı uygun/dengeli dağıtılmıştır. 60,00
6. Dersler alanımla ilgili yeterlik kazandırmaktadır. 64,74
7. Dersler mesleki becerilerimin gelişmesi için yeterlidir. 54,21
8. Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır. 51,05
9. Öğrenciler isteği ve ilgisi doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir. 57,37
10. Ders geçme sisteminin adil olduğunu düşünüyorum. 52,11
11. Sınav soruları dersin içeriği ile uyumlu ve kapsamlıdır. 60,53
12. Eğitimin yapıldığı derslikler fiziksel açıdan (temizlik, aydınlatma, 
klima, oturma düzeni vb.) yeterlidir.

47,03

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

53,51

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

47,57

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

45,26

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

40,00

17. Üniversitemizde yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

35,79

18. Üniversitemizde çift anadal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

36,84

19. Genel olarak ön lisans/lisans eğitim programından memnunum. 60,53

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. 

68,42

2. Öğretim elemanları dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri 
kullanmaktadır. 

65,79

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

65,79

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

61,05

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

77,37

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

65,79

7. Öğretim elemanları öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirir. 57,89
8. Öğretim elemanlarına ders dışında da ulaşılabilir. 66,84
9. Öğretim Elemanları öğrencileri staj süreçlerinde bilgilendirir ve 
destekler.

50,53

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

50,53

KURUMA
BAĞLILIK

1. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmaktan memnunum. 64,21
2. Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmelerini tavsiye 
ederim.

64,21

3. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversiteyi tercih ederdim. 63,16
4. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı bölümünü tercih 
ederdim.

70,53

UZAKTAN
EĞİTİM

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

63,16

2. Çevrimiçi ders esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. 53,68
3. Çevrimiçi dersler etkin olarak gerçekleşmektedir. 68,95
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Katılımcıların Sınıfsal Dağılımı

1. Sınıf 2

2. Sınıf 8

3. Sınıf 16

4. Sınıf 11

5. Sınıf 0

6. Sınıf ve Üzeri 1

Toplam 38

Katılımcıların Ücret Beklentisi Dağılımı 

1000 TL ye kadar 1

1001 - 2000 TL arası 0

2001 - 3000 TL arası 1

3001 - 4000 TL arası 4

4001 - 5000 TL arası 2

5001 TL ve Üzeri 30

Toplam 38

İfade Grupları Grup (%) Genel (%)

ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER 51,02

57,01

YÖNETSEL HİZMETLER 49,00

GENEL OLARAK EĞİTİM PROGRAMI 56,52

GENEL OLARAK DERS VEREN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

63,00

KURUMSAL BAĞLILIK 65,53

UZAKTAN EĞİTİM 61,93

TEMMUZ 2021 LİSANS / ÖNLİSANS MEMNUNİYET ANKETİ BİRİM SONUÇLARI (N>=49)
Okullar \

İfade Grupları 
EGT
(%)

FEF
(%)

HUF
(%)

İİBF 
(%)

MÜH
(%)

SBF
(%)

TIP
(%)

VET
(%)

ZF
(%)

BOMYO
(%)

GAKMYO
(%)

KCBMYO
(%)

MKPMYO
(%)

SOBMYO
(%)

YİOMYO 
(%)

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN
HİZMETLER

58,20 56,53 37,67 54,83 56,62 64,63 56,09 51,02 60,02 67,97 59,68 64,63 64,69 67,10 64,05

YÖNETSEL
HİZMETLER

55,29 57,42 41,47 49,72 48,35 71,47 55,24 49,00 57,53 75,56 66,55 71,47 71,38 68,56 76,51

EĞİTİM 
PROGRAMI

60,86 67,20 57,42 64,00 58,80 75,03 62,41 56,52 65,54 77,30 66,83 75,03 76,63 72,41 76,02

DERS VEREN
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

64,63 67,48 53,47 61,14 63,27 77,79 70,62 63,00 69,35 77,50 70,00 77,79 76,00 73,76 79,61

KURUMSAL
BAĞLILIK

66,98 66,36 53,44 63,91 53,47 71,12 60,56 65,53 65,14 81,43 75,18 71,12 74,70 74,84 76,69

UZAKTAN
EĞİTİM

65,82 57,11 51,18 55,34 72,67 75,08 65,93 61,93 74,38 82,72 71,39 75,08 83,07 76,88 83,42

GENEL 61,19 63,00 48,69 58,72 56,10 72,01 60,99 57,01 63,51 75,95 67,65 72,01 72,68 71,34 74,58

Katılım 134 272 93 239 150 103 162 38 108 49 75 94 50 96 74
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EKLEMEK İSTENEN GÖRÜŞ ÖNERİ VE BEKLENTİLER
Uygulama derslerinin artması 
Okul bahçesine düzenleme yapılması, hastaneye eldiven, flaster vb.  temini, minibüs ve
otobüslerin mümkünse sıklığı artmalı, laboratuvardaki bozuk/ eski mikroskoplar 
düzeltilmeli/yenilenmelidir. At kadavrası getirilmelidir. Budapeşte erasmus kontenjan sayısı 1 
den fazla olmalıdır .Teşekkürler 
Bu anketlerin dikkat alınması dileğiyle
EKİMDE OKULLAR AÇILSIN! 
Akademik takvimdeki tarihlerde sapmalar oluyor. Bunların olmaması lazım. Sınav tarihleri en az 2 
hafta önceden açıklanmalı diye düşünüyorum. Ve maalesef üzülerek söylüyorum ki mevcut 
durumda aşılamalar tamamlansa bile ani ve hızlı şekilde yüz yüze eğitime başlanırsa sonuçlar bir 
felaket olacaktır. Daha ihtiyatlı ve kontrollü şekilde bu süreç 1 yıl gibi bir süreye yayılmalı ve 
kişilere dayatılmamalı yani isteğe bağlı yapılmalı diye düşünüyorum.  
Online eğitim sistemi genel olarak verimsiz geçti. Uygulama ve staj olanakları yoktu. Yaz stajı 
hakkında gerekli bilgiler zamanında yapılmadı. Okul ile ilgili online veya yüzyüze sistemin 
gidişatını kimse doğru düzgün bilmiyor. Herkesin bulunduğu şehirde staj yapma ya da 
yapabilirse verimli bir staj yapma imkanı yok. Zorunlu yaz stajının okulda olması daha iyi olur 
ancak bu konu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yok. Çoğu bilgi son dakika ulaşıyor. Sınav 
sisteminde çok haksızlıklar oluyor. Bunu belirtebileceğimiz düzenli bir yer yok. Hep sene sonu 
anketlerde ancak dile getiriyoruz ve bu anketlerin çok bir işe yaradığını da düşünmüyorum 
çünkü her seferinde online sınav sistemi daha zor yapılıyor. Çalışan öğrenci mağdur oluyor. 
Hocalar sınav odaklı olmamamızı hekim gibi düşünmemizi istiyor ama sistem bu kadar kötüyken 
ve derse katılmayan, sistemin hilesini bulup kopya çeken ve bütün dönem verdiğimiz emeği 
çöpe atanlar yüzünden bu pek mümkün değil. Online sınavda süreyi kısaltmak, soruya geri 
dönülmesini engellemek, QR kodu kullanmak bir çözüm değil maalesef ama bunu zamanında 
anlatabileceğimiz bir yer yok. Tüm bu sorunlara çözüm bulunmasını ve memnuniyet anketlerinin 
ya da sorun bildirme mercilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yaz klinik uygulama dersleri kesinlikle yüz yüze yapılmalıdır. Veteriner Fakültesi gibi uygulama 
eğitiminin teorik eğitimden önemli olduğu bir fakültede uygulama eğitiminin uzaktan veya ödev 
şeklinde yürütülmesi düşünülemez. Ülkemizin Covid-19 yönünden iyi  
durumda olduğu bu yaz döneminde öğrenciler fakülteye çağrılmalı ve klinik uygulama dersi yüz 
yüze verilmelidir. Öğrencilerin görüşlerini dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. 
Fakülte pandemi döneminde öğrenciler ile yeterli iletişimi kuramadığını ve temsilcilerin görevini 
yerine getiremediğini düşünüyorum. 
Öncelikle bu fakültenin devri devranini izzeti nefsini seveyim.
Bilim felsefesini ders olarak koyun.
Hocalara etik dersi zorunlu okutun.
Kokusmuslari yollayin.
Slayt okuyup hak etmedikleri paralari kazanan sözde proflari sosyal medyada rencide edin.
Öğrencilerini tehdit eden at sever hocamızı unutmayın. 
Asistanlarina ve öğrencilerine vurmakla tehdit eden kel hocamızı es geçmeyin. 
Falan filan.
Veteriner Fakültesinin anatomi salonu çok yetersiz,erasmusla ilgili başvurularımda 
koordinatörlükten neredeyse hiç yararlanamadım bütün işlerimi kendim yaptım bi belge 
göndermekten acizler.Maillerini çok geç kontrol ediyorlar.Okul içerisi çok güvensiz elini kolunu
sallayarak herkes girebiliyor.Yeni dönemde yemekhanedeki yemeklerin daha sağlıklı temiz ve 
PİŞMİŞ olmasını istiyorum 
Okulu açın bıktık artık 
Yüz yüze eğitimin olması
Tüm veterinerlik fakülteleri yüz yüze stajı açmışken bizim meslekten bu kadar soğutulmamız ve 
uzaklaştırılmamız tamamen keyfi bir durumdur. Öğrencilerin bu kadar geri plana atıldığını bilsem 
bu üniversiteyi tercihlerim arasına yazmazdım. Sevgiler… 
Öğrencilerine değer vermeyen, sorumsuz kislilerin olduğu bu fakültede bulunmaktan hiç 
memnun değilim. 
Uygulamalardan çok geri kalındı
Fakültemize daha fazla olanak sağlanmalı. Bahce duzenlemesi bakım adına. Üniversitenin giris 
kısmı yıkık dökük ve harabe gibi. Cevre duzenlemesi KESİNLİKLE yapılmalı artık. Her sene 
söylüyoruz değişen bir sey yok. 
Kampüs içindeki kafelerin yemek yenecek yerlerin sayısı çok az


