
 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

MEZUN MEMNUNİYETİ ANKETİ    

Sayın Katılımcı, 

Bu anket, Fakültemiz mezunlarına yönelik olarak, üniversite yaşamları boyunca aldıkları eğitim ve öğretim ile 

ilgili memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Ankete vereceğiniz içten ve doğru yanıtlar, Fakültemizde verilmekte olan eğitim ve öğretim kalitesini 

yükseltmeye yönelik iyileştirme çalışmalarında önemli bir ölçüt olacaktır. 

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 

 

NOT: Anketi doldurabilmeniz için “Kullanıcı İşlemleri” altından, “Kullanıcı Girişi” yapmanız gerekmektedir. 

 

Aşağıdaki ifadelere ne derece katılmaktasınız? İşaretleyiniz. 

(1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum) 

 
 1 2 3 4 5 Mean Number 

of votes 

1 
Veteriner fakültesine bilinçli bir tercihle gelmiştim. 

I came to the faculty of veterinary medicine with a conscious choice. 

     4.04 243 

2 

Mesleğimin özellikleri ve içeriği hakkında tercihimi yapmadan önce 

fikrim vardı. 

Before I made my choice about the characteristics and content of my 

profession, I had an idea. 

     3.72 246 

3 
Aldığım eğitim başlangıçtaki beklentilerimi karşıladı. 

The education I received met my initial expectations. 

     3.73 248 

4 

Fakültemde aldığım derslerin içeriği meslek yaşantımda karşılaştığım 

sorunları çözmeye yeter düzeydedir. 

The content of the courses I took in my faculty is sufficient to solve the 

problems I have met in my professional life. 

     3.59 253 

5 
Fakültemde aldığım dersler nicelik olarak yeter düzeydedir. 

The courses I have taken in my faculty are sufficient in quantity. 

     3.89 253 

6 

Eğitimim sırasında aldığım Temel Bilimler Bölümü derslerinin 

(Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya) uygulamaları 

yeterli olmuştur. 

The applications of the Basic Sciences Department courses (Anatomy, 

Histology-Embryology, Physiology, Biochemistry) that I took during my 

education were sufficient. 

     4.05 253 

7 

Eğitimim sırasında aldığım Klinik Öncesi Bilimler Bölümü derslerinin 

(Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji) 

uygulamaları yeterli olmuştur. 

The applications of the Department of Preclinical Sciences courses 

(Pharmacology, Microbiology, Parasitology, Pathology, Virology) that 

I took during my education were sufficient. 

     3.62 253 



8 

Eğitimim sırasında aldığım Hayvan Besleme ve Zootekni Bölümü 

derslerinin uygulamaları yeterli olmuştur. 

The applications of the Animal Nutrition and Animal Science 

Department courses I took during my education were sufficient. 

     3.50 253 

9 

Eğitimim sırasında aldığım Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

derslerinin uygulamaları yeterli olmuştur. 

The applications of the Food/Food Hygiene and Technology 

Department courses I took during my education were sufficient. 

     3.31 253 

10 

Eğitimim sırasında üçüncü sınıftan itibaren aldığım Klinik Uygulama 

dersleri yeterli olmuştur. 

During my education, the Clinical Practice courses I took from the third 

year were sufficient. 

     3.24 255 

11 

(Giriş yılı 2009 ve sonrası için)  Üçüncü sınıfın sonunda Fakültemizde 

uygulanan Yaz Dönemi Klinik Uygulaması, klinik becerimizi geliştirme 

ve çalışma sahamıza uyum sağlamamız açısından yararlı olmuştur. 

(For entry year 2009 and later) Summer Term Clinical Practice in our 

Faculty at the end of the third year was beneficial in terms of improving 

our clinical skills and adapting to our field of study. 

     3.43 108 

12 

Dördüncü sınıfın sonunda  uygulanan Staj  programı klinik becerimizi 

geliştirme ve çalışma sahamıza uyum sağlamamız açısından yararlı 

olmuştur. 

The Internship program applied at the end of the fourth grade was 

beneficial in terms of improving our clinical skills and adapting to our 

field of work. 

     4.05 256 

13 

(Giriş yılı 2009 ve sonrası için)  Beşinci sınıflara uygulanan Acil Nöbeti 

klinik becerimizi geliştirme ve çalışma sahamıza uyum sağlamamız 

açısından yararlı olmuştur. 

(For entry year 2009 and later) Emergency Duty applied to the fifth 

graders has been beneficial in terms of improving our clinical skills and 

adapting to our work area. 

     2.93 108 

14 

(Giriş yılı 1994-2000 arası olanlar için) Eğitimim sırasında aldığım 

Bitirme Ödevi (Bitirme Tezi) Dersi bilgiye ulaşmayı, derlemeyi ve 

yazım haline getirmeyi öğrenmem açısından faydalı olmuştur. 

(For those whose entry year is between 1994-2000) The Graduation 

Assignment that I took during my education has been beneficial for me 

to learn how to access, compile and write information. 

     3.52 79 

15 

Onuncu dönem uygulanan İntörn Programı (Klinik Uygulamalar, 

Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi) mesleğimi uygulama 

becerimi artırmak açısından faydalı olmuştur. 

The Intern Program (Clinical Practices, Veterinary Medicine Maturation 

Training) applied in the tenth term has been beneficial in terms of 

increasing my ability to practice my profession. 

     3.26 253 

16 

(Giriş yılı 2009 ve sonrası için) Veteriner Hekimliği Olgunlaşma 

Eğitimi uygulamasının paketler halinde programlanması, mezun 

olduktan sonra çalışağım alana yönelmemde faydalı olmuştur. 

(For the entry year 2009 and later) Programming the Veterinary 

Medicine Maturation Training application in packages has been 

     3.56 108 



beneficial for me to focus on my field of work after graduation. 

17 

(Giriş yılı 2011 ve sonrası için)  Egitimim sırasında Üniversite Ders 

Havuzundan aldığım Bölüm Dışı Seçmeli Dersler, bilgi dağarcığımın 

gelişmesi ve sosyal ilişkilerime yararlı olmuştur. 

(For entry year 2011 and later) The Non-Departmental Elective 

Courses I took from the University Course Pool during my education 

have been beneficial for the development of my knowledge and my 

social relations. 

     3.14 98 

18 

(Giriş yılı 2012 ve sonrası için)  Egitimim sırasında aldığım Kuramsal 

ve Uygulamalı Seçmeli Dersler, hekimlik bilincimizin, yetilerimizin 

oluşmasında faydalı olmuştur. 

(For the entry year 2012 and beyond) The Theoretical and Applied 

Elective Courses I took during my education were helpful in forming 

our medical awareness and abilities. 

     3.78 91 

19 
Fakülte bana mesleki uygulama ve araştırma yetisi kazandırmıştır. 

The faculty gave me professional practice and research skills. 

     3.89 254 

20 

Fakültem meslek yaşantıma ve iş dünyasındaki gereksinimlerime 

yönelik olarak gelişmemde rol oynadı. 

Meslek hayatım ve iş dünyasındaki ihtiyaçlarım açısından gelişimimde 

fakültem rol oynadı. 

     3.77 254 

21 

Eğitimim süresince bilgiye ulaşma ve araştırma becerileri kazandım. 

During my education, I gained access to information and research 

skills. 

     3.94 254 

22 

Üniversite eğitimim boyunca yeterince yabancı dil eğitimi aldım. 

During my university education, I received enough foreign language 

education. 

     1.97 257 

23 
Yabancı dil bilgisi düzeyim iş yaşantımda etkili oldu. 

My level of foreign language has been effective in my business life. 

     2.95 254 

24 

Aldığım eğitimin insanlarla olan iletişim becerilerimi geliştirdiğini 

düşünüyorum. 

I think that the education I received improved my communication skills 

with people. 

     4.12 255 

25 

Eğitimim sırasında, etik ve mesleki sorumluluk anlayışlarını 

kazandığımı düşünüyorum. 

During my education, I think I have gained an understanding of ethics 

and professional responsibility. 

     4.33 259 

26 

Eğitimim sırasında, disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğini 

kazandığımı düşünüyorum. 

During my education, I think I gained the ability to work in 

interdisciplinary groups. 

     3.93 255 

27 
Üniversite yaşantısı bana bilimsel düşünme tarz ve yetisi kazandırmıştır. 

University life has given me scientific thinking style and ability. 

     4.11 255 

28 
Fakültede aldığım eğitim kişisel gelişimime katkı sağlamıştır. 

The education I received at the faculty contributed to my personal 

     4.13 262 



 

development. 

29 

Fakültedeki eğitimim sırasında bize sağlanan aşağıda belirtilen olanaklar 

yeterliydi. 

The following facilities provided to us during my education at the 

faculty were sufficient. 

Bilgisayar imkânları/ computer facilities   

Laboratuvar imkânları/ Laboratory facilities   

        Fakültenin staj yeri bulmamızdaki desteği/   Support of the faculty  

in finding an internship place 

Fakültenin sosyal etkinliklere katılmamızdaki desteği/  Support of the 

faculty in our participation in social activities   

                      Uluslararası işbirliği imkânları/ International 

cooperation opportunities   

Kütüphane imkânları/ Library facilities  

Girişimcilik ruhu/ entrepreneurship 

 

     3.30 257 

     3.70 258 

     3.21 258 

     3.47 260 

     2.81 2.70 

     3.06 266 

     3.19 272 

30 

Fakültemde öğrenci-öğretim elemanı ilişkisi bakımından sorun yoktu. 

There was no problem in terms of student-faculty-staff relationship in 

my faculty. 

     4.06 268 

31 

Fakültemde öğrenciler arası sosyal ilişki bakımından sorun yoktu. 

There was no problem in terms of social relations between students in 

my faculty. 

     3.97 272 

32 

Çalışma yaşamımda mezun olduğum fakülteye yönelik karşılaştığım 

tutumlar olumluydu. 

The attitudes I encountered towards the faculty I graduated from in my 

working life were positive. 

     4.00 276 

33 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olduğumu 

övünçle ifade ederim. 

I proudly state that I am a graduate of Aydın Adnan Menderes 

University, Faculty of Veterinary Medicine. 

     4.44 280 

34 

Üniversiteye yeni girecek öğrencilere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Veteriner Fakültesini tercih etmelerini tavsiye ederim. 

I recommend students who will enter the university to choose Aydın 

Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine. 

     4.15 288 

35 

Bir mezun olarak öğrenim gördüğünüz Fakültenizdeki eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik öneriniz varsa 

lütfen belirtiniz. 

(Bu soru açık uçludur, anket yapılan kişi soruyu bu bölümde yanıtlayacaktır) 

 

If you have any suggestions to improve the quality of education in your Faculty, where you are studying as 

a graduate, please indicate. 

(This question is open-ended, the person surveyed will answer the question in this section) 

 

 

 

 


