
2020-2021 PROGRAM ÇIKTILARI KAZANAMINI ÖLÇME ANKETİ RAPORU 

28.05.2021 tarihinde uygulanan Program Çıktıları Kazanımını Ölçme Anketi’ne toplam 56 

öğrenci katılmıştır.  

1. Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olabilme önermesi için 

öğrencilerin; %57,1’i katılıyorum, %25’i kesinlikle katılıyorum, %8,9’u kararsızım, 

%7,1’i katılmıyorum, %1,8’i kesinlikle katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

2. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi 

oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşım becerilerine sahip 

olabilme önermesi için, öğrencilerin; %50’si katılıyorum, %30,4’ü kesinlikle 

katılıyorum, %14,3’ü kararsızım, %5,4’ü katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

3. Alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirebilme 

önermesi için, öğrencilerin; %62,5’i katılıyorum, %19,6’sı kesinlikle katılıyorum, 

%10,7’si kararsızım, %5,4’ü katılmıyorum, %1,8’i kesinlikle katılmıyorum, şıkkını 

seçmiştir. 

4. Disiplinler arası bakış açısı kazanabilme, çalışmalarını düzgün bir şekilde sözlü 

ve yazılı olarak ifade edebilme önermesi için, öğrencilerin; %60,7’si kesinlikle 

katılıyorum, %21,4’ü kesinlikle katılıyorum, %14,3’ü karasızım, %3,6’sı 

katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

5. Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer 

alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilme önermesi için, öğrencilerin; 

%58,9’u katılıyorum, %17,9’u kesinlikle katılıyorum, %16,1’i kararsızım, %7,1’i 

katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

6. Dilbilim, göstergebilim, dil ve iletişim, dil ve insan, edebi dil ve kullanımlık dil, 

şiir dili ve nesir dili hakkında fikir sahibi olabilme ve metin tahlillerinde 

bunlardan istifade edebilme önermesi için, öğrencilerin; %51,8’i katılıyorum, 

%32,1’i kesinlikle katılıyorum, %10,7’si kararsızım, %3,6’sı katılmıyorum, %1,8’i 

kesinlikle katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

7. Türkiye Türkçesinin Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri 

okuma, anlama ve çözümleme becerisine sahip olabilme önermesi için, 

öğrencilerin; %42,9’u katılıyorum, %39,3’ü kararsızım, %12,5’i kesinlikle 

katılıyorum, %5,4’ü katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

8. Eski Türk Edebiyatının tarihini, kaynaklarını, tasavvufi yönleri vb. karakteristik 

özelliklerini, araştırma yöntem, alan ve mekanlarını, nazım bilgi, şekil ve 



türlerini, aruz veznini, mazmun bilgisini, edebi sanatlar vb. belagat konularını 

öğrenebilme önermesi için, öğrencilerin; %50’si katılıyorum, %37,5’i kesinlikle 

katılıyorum, %10,7’si kararsızım, %1,8’i katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

9. Yeni Türk Edebiyatı tarihini bilimsel bir şekilde inceleyebilme ve 

değerlendirebilme. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlama 

konusunda modern yöntemleri metinler üzerinde uygulayabilecek yeterlilik ve 

kabiliyete sahip olabilme önermesi için, öğrencilerin; %58,9’u katılıyorum, %21,4’ü 

kesinlikle katılıyorum, %12,5’i kararsızım, %5,4’ü katılmıyorum, %1,8’i kesinlikle 

katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

10. Halkbilim ve halk edebiyatıyla ilgili kavramları öğrenebilme ve bu edebiyatın 

ürettiği kültürü bilip tanıyabilme önermesi için, öğrencilerin; %50’si katılıyorum, 

%41,1’i kesinlikle katılıyorum, %7,1’i kararsızım, %1,8’i katılmıyorum, şıkkını 

seçmiştir. 

11. Türk Halk Edebiyatı ürünleri anlayıp yorumlayabilme önermesi için, öğrencilerin; 

%48,2’si kesinlikle katılıyorum, %44,6’sı katılıyorum, %5,4’ü katılmıyorum, %1,8’i 

kararsızım, şıkkını seçmiştir. 

12. Bölümümüz hocaları tarafından alanla ilgili bizi yetiştirecek seminer ve paneller 

yapılır önermesi için, öğrencilerin; %60,7’si katılıyorum, %26,8’i kesinlikle 

katılıyorum, %10,7’si kararsızım, %1,8’i katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

13. Bölüm hocalarımız bölüm dışındaki bilimsel faaliyetlere katılmamız konusunda 

bizi yönlendirir önermesi için, öğrencilerin; %48,2’si katılıyorum, %37,5’i kesinlikle 

katılıyorum, %10,7’si kararsızım, %1,8’i katılmıyorum, %1,8’i kesinlikle 

katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

14. Bölümümüz gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerden haberdar olabilmemiz için 

web sayfası, sosyal medya, afiş gibi imkanlardan faydalanır önermesi için, 

öğrencilerin; %46,4’ü katılıyorum, %44, 6’sı kesinlikle katılıyorum, %8,9’u 

karasızım, şıkkını seçmiştir. 

15. Kulüp veya bireysel olarak planladığımız seminer, panel gibi çalışmalarda bize 

destek olur ve bizi yönlendirir önermesi için, öğrencilerin; %41,1’i katılıyorum, 

%28,6’sı kararsızım, %26,8’i kesinlikle katılıyorum, %3,6’sı katılmıyorum, şıkkını 

seçmiştir. 

16. Üniversitemizde kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak disiplinler 

arası bir bakış açısı kazanmamızı sağlar önermesi için, öğrencilerin; %41,1’i 



katılıyorum, %28,6’sı kesinlikle katılıyorum, %23,2’si kararsızım, %7,1’i 

katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

17. Hocalarımız bölüm faaliyetlerinde bizlere de görevler vererek alanla ilgili 

bilgimizi sınayıp sunabilmemize imkan sağlar önermesi için, öğrencilerin; %35,7’si 

kararsızım, %30,4’ü katılıyorum, %16,1’i kesinlikle katılıyorum, %12, 5’i 

katılmıyorum, %5,4’ü kesinlikle katılmıyorum, şıkkını seçmiştir. 

Bu cevaplardan hareketle;  

1. Çoğunluğun, sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olduğunu 

düşündüğü; 

2. Çoğunluğun, bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı 

alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşım 

becerilerine sahip olduğunu düşündüğü; 

3. Çoğunluğun, alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler 

geliştirebildiğini düşündüğü; 

4. Çoğunluğun, disiplinler arası bakış açısı kazanabilme, çalışmalarını düzgün bir 

şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebildiğini düşündüğü; 

5. Çoğunluğun, Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal 

bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabildiğini 

düşündüğü; 

6. Çoğunluğun, dilbilim, göstergebilim, dil ve iletişim, dil ve insan, edebi dil ve 

kullanımlık dil, şiir dili ve nesir dili hakkında fikir sahibi olabilme ve metin 

tahlillerinde bunlardan istifade edebildiğini düşündüğü; 

7. Çoğunluğun, Türkiye Türkçesinin Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş 

metinleri okuma, anlama ve çözümleme becerisine sahip olabildiğini düşündüğü; 

8. Çoğunluğun, Eski Türk Edebiyatının tarihini, kaynaklarını, tasavvufi yönleri vb. 

karakteristik özelliklerini, araştırma yöntem, alan ve mekanlarını, nazım bilgi, 

şekil ve türlerini, aruz veznini, mazmun bilgisini, edebi sanatlar vb. belagat 

konularını öğrenebildiğini düşündüğü; 

9. Çoğunluğun, Yeni Türk Edebiyatı tarihini bilimsel bir şekilde inceleyebilme ve 

değerlendirebilme ve Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlama 

konusunda modern yöntemleri metinler üzerinde uygulayabilecek yeterlilik ve 

kabiliyete sahip olabildiğini düşündüğü; 



10. Çoğunluğun, Halkbilim ve halk edebiyatıyla ilgili kavramları öğrenebilme ve bu 

edebiyatın ürettiği kültürü bilip tanıyabildiğini düşündüğü; 

11. Çoğunluğun, Türk Halk Edebiyatı ürünleri anlayıp yorumlayabildiğini düşündüğü; 

12. Çoğunluğun, bölüm hocaları tarafından alanla ilgili öğrencileri yetiştirecek 

seminer ve paneller yapıldığına katıldığı; 

13. Çoğunluğun, bölüm hocalarının, öğrencileri, bölüm dışındaki bilimsel faaliyetlere 

katılması konusunda yönlendirdiğini düşündüğü; 

14. Çoğunluğun, bölüm tarafından gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerden, 

öğrencilerin haberdar olabilmesi için, bölümün web sayfası, sosyal medya, afiş 

gibi imkanlardan faydalandığına katıldığı; 

15. Çoğunluğun, kulüp veya bireysel olarak planlanan seminer, panel gibi 

çalışmalarda öğrencilere destek olunduğunu ve öğrencilerin yönlendirdiğini 

düşündüğü; 

16. Çoğunluğun, üniversitemizde kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak, 

öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırdığını düşündüğü; 

17. Çoğunluğun, hocaların bölüm faaliyetlerinde öğrencilere de görevler vererek 

alanla ilgili bilgilerini sınayıp sunabilmelerine imkan sağladığını düşündüğü; 

sonuçları çıkarılmıştır.  

 


