
“MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ”  

DEĞERLENDİRME RAPORU 

(16.04.2021 TARİHLİ) 

Bölümümüzden mezun olmuş öğrencilerimize yönelik olarak uygulanan “Mezun 

Öğrenci Anketi” ile elde edilen sonuçlar, Anket Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup 

“güçlü yanlar” ve “eksik-iyileştirilmesi gereken yanlar” aşağıda belirtilmiştir. Ankete toplam 

54 mezun katılmıştır. Katılım sağlayanların 3’ü 2017, 9’u 2018, 25’i 2019 ve 17’si ise 2020 yılı 

mezunudur. Katılım sağlayan öğrencilerin 4’ü öğretmen, 1’i Akademisyen, 1’i memur, 9’u özel 

sektör çalışanı, 39’u ise işsizdir. 

1- Katılım sağlayan öğrencilere yöneltilen sorular “program çıktıları” ve “program 

öğretim amaçları” na erişilip erişilemediğine yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilere yöneltilen 

sorular ve sonuçları aşağıdaki gibidir: 

a. Sosyal bilimler ve tarih bilgilerinizi kullanma beceriniz? (%92,6 orta ve üzeri) 

b. Edindiğiniz bilgileri tarihi konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilme ve 

sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme beceriniz? (%92,6 orta ve üzeri) 

c. Tarihi dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik 

gereksinimleri belirleyebilme ve süreci tasarlayabilme beceriniz? (%82,6 orta ve üzeri) 

d. Tarihi araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilme 

beceriniz? (%82,6 orta ve üzeri) 

e. Tarihi olayları tanımlayabilme, kurgulayabilme ve değerlendirebilme beceriniz? 

(%92,6 orta ve üzeri) 

f. Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi 

aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilme beceriniz? (%90,7 

orta ve üzeri) 

g. Tek ya da disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim 

sağlayabilme beceriniz? (%94,5 orta ve üzeri) 

h. Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-

sonuç ilişkisi içinde kavrayabilme beceriniz? (%92,6 orta ve üzeri) 

ı. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve bilgilerinizin güncelliğini 

sağlayacak yöntemleri kullanabilme beceriniz? (%92,5 orta ve üzeri) 

i. Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini 

yapabilme ve bilgilerinizi güncelleyebilme beceriniz? (%90,7 orta ve üzeri) 



j. Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve araçları kullanabilme beceriniz? (%92,6 

orta ve üzeri) 

k. Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilme ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde sentez 

yapabilme beceriniz. (%90,7 orta ve üzeri) 

l. Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi araştırıp etüt yapabilme ve rapor 

yazabilme beceriniz? (%87 orta ve üzeri) 

m. Bilgi teknolojilerini ve yabancı dil bilgisini tarih araştırmalarında etkin kullanabilme 

beceriniz? (%57,4 orta ve üzeri) 

n. RTEÜ Tarih Bölümü tarafından, tarih alanında tarihçiliğin temel kavramlarını bilen 

bir birey olarak yetiştirildiğinize inanıyor musunuz? (%79,6 Evet) 

o. RTEÜ Tarih Bölümü tarafından, tarih metodolojisini ve sosyal bilimler kuramlarını 

bilen bir birey olarak yetiştirildiğinize inanıyor musunuz? (%74,1 Evet) 

ö. RTEÜ Tarih Bölümü tarafından, tarihi konuları problematik olarak ele alan, 

kaynaklar çerçevesinde araştırma ve inceleme yaparak yeni perspektifler sunabilen bir birey 

olarak yetiştirildiğinize inanıyor musunuz? (%72,2 Evet) 

p. RTEÜ Tarih Bölümü tarafından, etik değerleri özümsemiş, mesleki ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip olan bir birey olarak yetiştirildiğinize inanıyor musunuz? (%85,2 

Evet) 

* Elde edilen cevaplar, bölümümüzde verilen eğitim öğretim neticesinde, bölümümüz 

tarafından belirlenmiş olan program çıktıları ve program öğretim amaçlarına eksiksiz olarak 

ulaşılmış olduğunu göstermektedir. 

 2- Mezunlara ayrıca aşağıdaki genel sorularda yöneltilmiştir: 

a. Mezun olduğunuz bölümün iş bulmadaki rolü? (%79,6 zayıf) 

b. Aldığınız eğitimin mevcut iş hayatınızdaki kullanılabilirliği? (%38,9 zayıf) 

c. Genel manada mezun olduğunuz bölümden memnuniyetiniz? (%79,6 orta ve üzeri) 

d. Genel manada alanınızla ilgili donanımınız? (%90,7 orta ve üzeri) 

* Sonuçlara bakıldığında ülkemizdeki tarih alanı atamalarının da etkisiyle iş imkânlarının 

oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Fakat yine de mezunlarımızın bölümümüzden 

memnuniyetleri yüksektir. 

 3- Son olarak mezunlara ucu açık bir şekilde şu sorular yöneltilmiştir: 



 a.  Sizce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 

mezunlarının "en güçlü" yönü nedir? 

 b. Sizce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 

mezunlarının "en zayıf" yönü nedir? 

*Verilen cevaplara göre güçlü yanlar: hocalar, maziye sahip çıkabilmek, tarih bilincine sahip 

olma, sorumluluğunu bilen bireyler olarak yetişmek, tarih alanında doğru araştırma 

yapabilmek, kaliteli eğitim, samimiyet, çok yönlü bakış açısı, analitik düşünebilme becerisi, 

bilginin yanı sıra vatana ve millete faydalı bireyler olma, daimi öğrenme isteği. 

*Verilen cevaplara göre zayıf yanlar: işsizlik, ezberci anlayış, bilgi eksikliği, sınav odaklı 

çalışmadan dolayı donanımsızlık. 

 

 

 


