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Bölüm öğrencilerimize yönelik olarak 2018-2019 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 162 öğrencinin 44’ü birinci, 39’u ikinci, 39’u üçüncü, 40’ı 

ise dördüncü sınıf öğrencisidir. 

1- Öğrencilerimizin %63’lük gibi büyük bir kısmı bölümümüze ait duyuruları kurumsal e-mail 

ve bölüm SMS sistemi üzerinden takip etmektedir. Bunun yanı sıra Whatsapp grupları, bölüm 

duyuru panosu ve bölüm internet sayfası da aktif olarak takip edilmektedir. Öğrencilerimize 

erişim konusunda iletişim kanalları yeterince çeşitlidir.  

2- Öğrencilerimizin %18’lik kısmının üniversitemiz öğrenci kulüplerine aktif üyeliği vardır. 

Bunlar içerisinde Tarih topluluğu dışındaki Kızılay topluluğu, Kariyer ve Kişisel Gelişim 

Topluluğu gibi farklı alanlara ait topluluklara da üyeliklerin bulunması olumlu bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. 

3- 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. 

4- Derslere devamlılık durumu, sınav ve değerlendirme süreçleri hakkında öğrenciler %85.2 

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

gösterdiği aşikârdır. 

5- Öğrencilerimizin %65.5’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.  

6- Bölümümüze ait dersliklerin yetersiz olduğunu düşünen öğrencilerin oranı yeterli 

bulanlardan daha fazladır. (Yeterli %44.5, yetersiz %37.7) Altyapı şartlarının iyileştirilmesi 

tavsiye edilir.  



7- Öğrencilerimizin yarıya yakını mevcut ders müfredatını yeterli bulmamaktadır. Müfredat 

hususunda bir takım düzeltmelerin zaman içerisinde yapılması tavsiye edilir. 

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

kurabiliyorken bölüm içerisinde öğrenci olarak kendilerine önem verilmediğini düşünenlerin 

oranı %32.7 ile gözden kaçırılmaması gereken bir orandadır. Bu konuda iyileştirme yapılması 

önerilir. 

9- Öğrencilerimizin %39.5 oranındaki kayda değer bir kısmı bölümümüzde yürütülen FEDEK-

Akreditasyon süreci ve bu kapsamda yapılan faaliyetler hakkında bilgi sahibi değilken, %47’lik 

bir çoğunluğu da fikri olmadığını belirtmiştir. Sürece hâkim olan öğrencilerin oranı sadece 

%12.9’dur. Bu ciddi eksikliğin giderilmesi adına her sınıf için ayrı ayrı bilgilendirme 

toplantıları yapılması önerilir. 


