
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ  

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 
 
 
CEVAPLAYAN: 
 
Dış paydaş anketinde cevaplayan denek sayısı 24 adet olup bunların % 16.6 Firma ve  % 84.4 Kurumdur. 
 
1 - Geçen 12 aylık dönem içinde işyerinizde herhangi bir Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Bölümü mezunu eleman çalıştırdınız mı? Cevap Evet ise sayısını belirtiniz. 

%54.2 Evet       Ortalama olarak 3.2 adet 
%45.8 Hayır  

 
2 - İşyerlerince mezun çalıştırırken aranılan beceriler önem derecesine göre sıralandığında hangi oranda 
olmalıdır? 
BECERİLERİN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 

  %40 %25 %15 %10 %7 %3 
1 Eğitim Becerileri %54.2 %33.3 %12.5 %- %- %- 
2 Mesleki Yeterlilik %62.5 %33.3 %4.2 %- %- %- 
3 Araç Gereç Kullanma Becerisi %41.7 %33.3 %20.8 %- %4.2 %- 
4 Yabancı Dil %8.3 %37.5 %20.8 %25.0 %- %8.3 
5 İşletme Becerileri %50.0 %25.0 %4.2 %8.3 %4.2 %8.3 
6 Bilgisayar Becerileri %58.3 %25.0 %4.2 %- %12.5 %- 

 
3 – Süleyman Demirel Üniversitesi mezununda mesleki-teknik bilgi ve becerilerin dışında beklenen başkaca 
nitelikler sizce nelerdir? 

 
%17.4 Sosyal olmalı 
%8.7 İletişime açık olmalı 
%21.7 Problem tanımlama ve çözmeye yatkın olmalı 
%- Gözlem yeteneği olmalı 
%52.2 Hepsi 
 

4 - İşyerinizde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu kalitesini nasıl değerlendirirsiniz? 
Lütfen katılıp katılmadığınızı belirtiniz. 
 
A- Ucuz ve faydalı bir ara teknik elemandır. 
1. Katılıyorum     %45.8  2. Katılmıyorum %12.5  3. Kararsız /Bilmiyor %41.7  
 
B - İş şartlarına uyumu ve pratik bilgi eksiklikleri vardır. 
1. Katılıyorum     %45.8  2. Katılmıyorum %41.7  3. Kararsız /Bilmiyor %12.5 
 
C - Yoğun çalışmaya daha fazla isteklidirler. 
1. Katılıyorum     %20.8  2. Katılmıyorum %45.8  3. Kararsız /Bilmiyor %33.3 
 
D - Teorik bilgi eksiklikleri vardır. 
1. Katılıyorum     %50.0  2. Katılmıyorum %33.3  3. Kararsız /Bilmiyor %16.7 
 
5 – Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu  öncelikle hangi konuları bilmesi gerekir? 

%70.8 Mesleki alan 
%8.3  Kalite bilgisi 
%4.2  İyi bir dil bilgisi 
%4.2  İş hayatını daha iyi kavraması  
%12.5 Girişimcilik ve işletme bilgisi 

 
6 – Süleyman Demirel Üniversitesi mezununun Bilgisayar bilgisi sizce ne seviyede olmalı? 

%- Gerekmez 
%- Az bilmeli 
%16.7 Orta seviyede bilmeli 
%58.3 İyi seviyede bilmeli 
%25.0 Çok iyi seviyede bilmeli 
 

7 - Süleyman Demirel Üniversitesi mezununun Yabancı Dil ( İngilizce ) bilgisi sizce ne seviyede olmalı? 
%4.2 Gerekmez 
%4.2 Az bilmeli 
%33.3 Orta seviyede bilmeli 
%50.0 İyi seviyede bilmeli 
%8.3 Çok iyi seviyede bilmeli 


