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Tarih bölümü öğrencilerine uygulanan “Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi” adlı çalışmanın 

sonuçları, komisyonumuzca değerlendirilmiş ve “eksik veya iyileştirilmesi gereken” konular aşağıda 

listelenmiştir: 

1- Ankete katılan öğrencilerimizin %56,9’u FEDEK akreditasyon ve kalite yönetim süreci 

hakkında bilgi sahibiyken %43,1’i ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi değildir. Bu süreçler hakkında 

yeteri kadar bilgisi olmayan öğrencilerimizin en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

2- Ankete katılan öğrencilerimizin 59,7’sinin fakültemizin öğrenci temsilcisini; %36,1’inin ise 

bölümümüzün öğrenci temsilcisini tanımadığı görülmektedir. Bu bağlamda fakülte ve bölüm 

temsilcilerinin bölüm öğrencilerimizle bir araya getirilmesinin sağlanması gerekir. 

3- Ankete katılan öğrencilerimizin yaklaşık %20’si tarih bölümünden mezun olduklarında hangi 

iş alanlarında çalışabileceklerini bilmemektedirler. Hâlihazırda tarih bölümü okuyan öğrenciler için bu 

oran oldukça fazladır. Bölümümüzün doğrudan ve dolaylı iş imkânlarının neler olduğuna yönelik bölüm 

öğrencilerimizin katılımının sağlanacağı bir sunum yapılması önerilir. 

4- Ankete katılan öğrencilerimizin yaklaşık %20’sinin üniversitemizin kütüphane 

imkânlarından memnun olmadığı ya da bu konuda bir fikirlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kütüphaneye yönelik öğrencilerin isteklerinin belirlenip ilgili birimlere ulaştırılması önerilir. 

5-  Ankete katılan öğrencilerimizin sadece %45,9’u üniversitemizde yapılan sosyal ve kültürel 

faaliyetlerden memnundur. Bunun dışında kalan çoğunluk memnuniyetsizdir. Öğrencilerimizin ne tür 

etkinlikler istediği belirlenip ilgili makamlara iletilmelidir. Faaliyetler hakkında öğrencilerin yeterince 

bilgilendirilmeleri sağlanmalı ve katılımları teşvik edilmelidir.  

6- Ankete katılan öğrencilerimizin %51,4’ünün üniversitemiz sportif faaliyetleri konusunda 

herhangi bir fikri olmadığı; %33,3’ünün ise söz konusu faaliyetlerden memnun kalmadığı 

anlaşılmaktadır. Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm sportif faaliyetler hakkında öğrencilerimizin bilgi 

sahibi edilmesi ve memnun olmayan öğrencilerin ne tür faaliyetler beklediklerinin belirlenip ilgili 

makamlara iletilmesi gerekmektedir. 

7- Ankete katılan öğrencilerimizin %62,5’inin üniversitemizde sunulan sosyal hizmetlerden 

(spor salonu, tenis kortu, kantin vb.) memnun olmadıkları ya da fikirlerinin olmadıkları görülmektedir. 

Bu konu ile ilgili tespitler ve iyileştirmeler yapılmalıdır. 



8- Ankete katılan öğrencilerimizin %45,9’u fakültemiz ortak kullanım alanlarından memnunken 

geri kalan çoğunluk memnun değil veya fikri yoktur. Bu konuda dekanlığımız eliyle iyileştirmelerin 

yapılması önerilir. 

9- Ankete katılan öğrencilerimizin %61,2 gibi büyük bir kısmı ders programı hazırlanırken 

kendi isteklerinin dikkate alınmamasından şikâyetçidirler. %16,7’sinin ise bir fikri yoktur. Ders 

programı hazırlanırken mümkün mertebede öğrenci taleplerine de riayet edilmeye çalışılması önerilir. 

10- Ankete katılan öğrencilerimizin %50’si sınav programı hazırlanırken kendi isteklerinin 

dikkate alınmamasından şikâyetçidirler. %29,2’sinin ise fikri yoktur. Sınav programı hazırlanırken 

mümkün mertebe öğrenci taleplerine de riayet edilmeye çalışılması önerilir. 

11- Ankete katılan öğrencilerimizin %43,1’i bölümümüze ait dersliklerin fiziki imkânlarından 

memnundur. Bölümümüze ait dersliklerin fiziki imkânlarına yönelik öğrenci taleplerinin belirlenerek 

fakültemiz dekanlığına bildirilmesi önerilir. 

12- Ankete katılan öğrencilerimizin %44,4 gibi büyük bir kısmı bölümümüze ait bilimsel 

faaliyetler hakkında fikir sahibi değillerdir. Ayrıca %33,4’ü de bölümümüz bilimsel faaliyetlerden 

memnun değillerdir. Bölümümüze ait bilimsel faaliyetler hususunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve 

ayrıca bilimsel faaliyetler konusunda öğrencilerden görüş alınarak söz konusu faaliyetlerin 

düzenlenmesi önerilir. 

13- Ankete katılan öğrencilerimizin sadece %30,5’i bölümümüz sosyal ve kültürel 

faaliyetlerinden memnundur. Öğrencilerimizden görüş alınarak Tarih Topluluğu aracılığıyla faaliyetler 

yapılması önerilir. 

14- Ankete katılan öğrencilerimizin %51,4’ü öğrenci işlerinin kendilerine yardım ve yol 

göstericiliğinden memnunken geri kalanı memnuniyetsiz ya da fikirsizdir. Öğrenci işlerinin öğrencilere 

yardımları ve yol göstericiliklerinin daha da arttırılmasının sağlanması gerekir. 

15- Ankete katılan öğrencilerimizin %52,8’i fakültemiz idari personelinin yardımcı oluşu ve yol 

göstericiliğinden memnunken geri kalanı memnuniyetsiz ya da fikirsizdir. Fakültemiz idari personelinin 

öğrencilere yardımları ve yol göstericiliklerinin daha da arttırılmasının sağlanması önerilir. 

16- Ankete katılan öğrencilerimizin %45,8’i fakültemiz yöneticilerinin öğrencilerle olan 

iletişiminden memnundur. Fakülte yönetimi ile öğrencilerimiz arasındaki iletişimin arttırılması önerilir. 

 

 


