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Bölüm öğrencilerimize yönelik olarak 2019-2020 yılı Bahar döneminde uygulanan 

“Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme” anketi ile elde edilen sonuçlar, Anket Komisyonu 

tarafından değerlendirilmiş olup “güçlü yanlar” ve “eksik-iyileştirilmesi gereken yanlar” 

aşağıda belirtilmiştir. Ankete katılan 66 öğrencinin 19’u birinci, 18’i ikinci, 10’u üçüncü, 19’u 

ise dördüncü sınıf öğrencisidir. 

1- Öğrencilerimizin %57,6 gibi büyük bir kısmı bölümümüze ait duyuruları danışmanlar 

aracılığıyla oluşturulmuş olan Whatsapp grupları üzerinden takip etmektedir. Bunun yanı sıra 

öğrencilerimizin %24,2’si kurumsal e-mail ve bölüm SMS sistemi üzerinden bölüm 

duyurularını takip ederken %18,2’si de bölüm internet sayfası üzerinden takibi sürdürmektedir.  

Öğrencilerimize erişim konusunda iletişim kanallarının çeşitli ve yeterli olduğu 

anlaşılmaktadır.  

2- Yatay geçiş, yeniden üniversite sınavına girme ya da Farabi, Erasmus ve Mevlana 

programları ile geçici veya kalıcı olarak bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak isteyen 

öğrenciler %20-%40 bandında kayda değer düzeyde bir orana sahiptir. 

3- Derslere devamlılık durumu, sınav ve değerlendirme süreçleri hakkında öğrenciler %87.9 

gibi oldukça yüksek oranda yeterli bilgiye sahiptir. Danışmanların bu hususta gerekli 

bilgilendirmeleri yaptıkları ve yeterli düzeyde ilgi gösterdikleri aşikârdır. 

4- Öğrencilerimizin %62,2’lik çoğunluk kısmı mezun olunca çalışabilecekleri iş alanları 

hakkında yeterince bilgiye sahipken, mezun olduklarında kendi alanlarıyla ilgili bir işte 

çalışabileceklerine olan inançlarının oranı çok daha aşağılara düşmektedir. Birinci husus için 

öğrencilerin yeterince ve doğru yönde danışman veya hocalarımız tarafından bilgilendirilmiş 

oldukları anlaşılırken, ikinci husus için tarih alanındaki atama vs. ülkemiz şartlarının 

olumsuzluğu kendini göstermektedir.  

5- Bölümümüze ait dersliklerin yetersiz olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %34,8 ile göz 

ardı edilemeyecek seviyededir. %45,5’lik kısım ise derslikleri yeterli bulmaktadır. Altyapı 

şartlarının iyileştirilmesi tavsiye edilir.  



6- Öğrencilerimizin %57,6 oranındaki mevcut ders müfredatını yeterli bulurken %22,7’si 

yetersiz bulmaktadır. Müfredat hususunda bir takım düzeltmelerin zaman içerisinde yapılması 

tavsiye edilir. 

7- Öğrencilerimizin çoğunluğu bölüm öğretim üyeleri ile her konuda sorunsuz iletişim 

kurabilmekte ve bölüm içerisinde öğrenci olarak kendilerine yeterince önem verildiğini 

düşünmektedir.  

8- Öğrencilerimizin %54.5 oranındaki çoğunluk kısmı bölümümüzde yürütülen FEDEK-

Akreditasyon süreci ve bu kapsamda yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir. 

%21,2’lik bir kısım ise bilgisinin bulunmadığını belirtmiştir. Sürece hâkim olmayan öğrenci 

oranının düşürülmesi üzerinde çalışma yapılması tavsiye edilir. 

9- Dünya genelinde baş gösteren ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid salgını dolayısıyla 

öğretimin uzaktan yapılması sebebiyle ilgili anketimiz güncellenerek iki soru daha eklenmiştir. 

Bu sorular; “pandemi sürecinde bölümümüz tarafından uzaktan eğitim ile verilen dersleri 

faydalı buldunuz mu?” ve “pandemi sürecinde bölümümüz tarafından online veya ödev olarak 

yürütülen sınav işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabildiniz mi?” şeklindedir. İlk soruya 

%59,1 oranında, ikinci soruya ise %80,3 oranında olumlu yanıt verilmiştir. Bu sonuçlar 

pandemi sürecinde bölümümüzdeki eğitim öğretimin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü 

göstermektedir. 


