
SORU Yetersiz (%)
Fikrim 

Yok (%)

Yeterli 

(%)

Ortalama

Memnuniyet %

Toplam 

Katılımcı 

Sayısı=34

1
Alanı ile ilgili uygulamalarda faaliyetlerin yürütülmesinde 

bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0 12 88 96,00

2 Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 0 12 88 96,00

3
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik 

etkinlikleri yönetir.
3 15 82 93,00

4
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya 

teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.
0 12 88 96,00

5

Alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve 

becerilerinin düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne

dönüştürülmesinde sorumluluk alır.

41 0 59 72,67

6

Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendisinin ve 

sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının 

geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 

38 6 56 72,67

7
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel 

bir yaklaşımla değerlendirir.
0 12 88 96,00

8

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı 

ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi 

ve kurumları bilgilendirir. 

29 12 59 76,67

9

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

3 12 85 94,00

10
Mesleki yabancı dil bilgisini kullanarak meslektaşları ile 

iletişim kurabilir.
41,18 14,71 44,12 67,65

11
Bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının 

gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0 12 88 96,00

12
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için 

proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
6 12 82 92,00

13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik 

gelişmeleri takip eder.
6 38 56 83,33

14
Alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere uygun hareket eder. 
0 38 62 87,33

15

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal 

adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği 

bilinç doğrultusunda yürütür. 

0 12 88 96,00

Ortalama 87,69


