
MEZUNLAR ANKETİNE İLİŞKİN RAPOR 

 13.02.2020 tarihinde yapılan Mezunlar Anketi’ne 73 kişi katılmıştır. 

 Ankete katılanların %23,9’u 2019, %25,4’ü 2018, 12,7’si 2020, %9,9’u 2011, %8,5’i 

2016, %7’si 2013, %2,8’i 2014, %2,8’i 2015, %2,8’i 2017, %1,4’ü 2014 yılında mezun 

olmuştur. 

 Eğitim aldığınız bölümden genel olarak memnuniyetiniz önermesine ankete 

katılanların 34’ü iyi, 23’ü çok iyi, 16’sı orta, cevabını vermiştir. 

 Mezun olduğunuz bölümün iş bulmadaki rolü önermesine, ankete katılanların 19’u 

orta, 19’u zayıf, 17’si çok zayıf, 15’i iyi, 3’ü çok iyi, cevaplarını vermiştir. 

 Alanınızla ilgili donanımınız önermesine, ankete katılanların 42’si iyi, 19’u orta, 11’i 

çok iyi, cevabını vermiştir. 

 Aldığınız eğitimin iş hayatındaki kullanılabilirliği önermesine, 28’i iyi, 21’i orta, 14’ü 

çok iyi, 8’i zayıf, 2’si çok zayıf, cevabını vermiştir. 

 Alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirme becerisi 

önermesine, ankete katılan 31’i orta, 14’ü çok iyi, 16’sı orta, 1’i zayıf, 1’i çok zayıf, 

cevabını vermiştir. 

 Alanınızda bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapabilme becerisi kazanma  

önermesine ankete katılanların 37’si iyi, 7’si çok iyi, 13’ü orta, 5’i zayıf, 1’i çok zayıf, 

cevabını vermiştir. 

 Sorun çözümüne yönelik olarak disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi 

önermesine, ankete katılanların 30’u çok iyi, 29’u çok iyi, 12’si orta, 1’i zayıf, 1’i çok 

zayıf, cevabını vermiştir. 

 Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bilim ve iletişim teknolojilerini etkili bir 

şekilde kullanabilme düzeyi önermesine, ankete katılanların 32’si iyi, 31’i çok iyi, 9’u 

orta, 1’i zayıf, cevabını vermiştir. 

 Bilgi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etme ve alanınızla ilgili kendinizi 

sürekli yenileyebilme becerisi önermesine, ankete katılanların 34’ü iyi, 24’ü çok iyi, 

13’ü orta, 2’si zayıf, cevabını vermiştir. 

 Bilgi ve teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi oluşturma ve 

paylaşma becerisi önermesine, ankete katılanların 41’i iyi, 22’si çok iyi, 8’i orta, 2’si 

zayıf, cevabını vermiştir. 

 Alanınızla ilgili konularda yorum yapabilme ve problem çözme becerisi önermesine, 

ankete katılanların 31’i çok iyi, 30’u iyi, 11’i orta, 1’i çok zayıf, cevabını vermiştir. 

 Sistematik düşünme kapasitesine sahip olabilme önermesine, ankete katılanların 

37’si iyi, 24’ü çok iyi, 11’i orta, 1’i çok zayıf, cevabını vermiştir. 

 

Bu sonuçlardan hareketle; 

1. Çoğunluğun 2018 mezunu olduğu; 

2. Çoğunluğun bölümünden aldığı eğitimden iyi derecede memnun olduğu; 

3. Çoğunluğun mezun olduğu bölümün iş bulmadaki rolünün zayıf olduğu; 



4. Çoğunluğun alanıyla ilgili donanımının iyi olarak  değerlendirdiği; 

5. Çoğunluğun aldığı eğitimin iş hayatındaki kullanıbilirliğinin iyi olarak 

değerlendirdiği; 

6. Çoğunluğun alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözme becerisini iyi olarak 

değerlendirdiği; 

7. Çoğunluğun alanında bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapabilme 

becerisini iyi olarak değerlendirdiği; 

8. Çoğunluğun disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisini çok iyi olarak 

değerlendirdiği; 

9. Çoğunluğun bilgiye hızla ulaşmada bilim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde 

kullanabilmesini iyi olarak değerlendirdiği; 

10. Çoğunluğun bilgi ve teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi 

oluşturma ve paylaşma becerisini iyi olarak değerlendirdiği; 

11. Çoğunluğun bilgi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etme ve alanıyla ilgili 

kendini sürekli yenileyebilme becerisini iyi olarak değerlendirdiği; 

12. Çoğunluğun alanıyla ilgili konularda yorum yapabilme ve problem çözme 

becerisini çok iyi olarak değerlendirdiği; 

13. Çoğunluğun sistematik düşünme kapasitesini iyi olarak değerlendirdiği; 

Sonuçları çıkarılmıştır. 

 13 kişinin herhangi bir yerde çalışmadığı; 1 kişinin polis memuru olduğu; 6 kişinin 

Dershane, Eğitim Kursu, Gelişim Merkezi vb. gibi kurumlarda çalıştığı; 7 kişinin lise ve 

ilkokulda öğretmen(Türkçe-edebiyat ve tarih(1 kişi) olduğu; 1 kişinin öğretim 

görevlisi olduğu; 1 kişinin kasiyer olduğu; 1 kişinin Orman Genel Müdürlüğü’nde 

kamu personeli olduğu; 1 kişinin yurt müdür yardımcısı olduğu ve 1 kişinin KPSS 

çalıştığı; tespit edilmiştir. 

 

 


