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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun 

olan öğrencilere, programların yeterlilik düzeyini ölçmek amacıyla akademik personel görüş 

anketi uygulanmıştır. 22 maddeden oluşan anket 20.12.2022 – 28.12.2022 tarihleri arasında 

uygulanmış ve 15 katılımcı tarafından değerlendirilmiştir. Katılımcılar 15 soruyu 

“Katılmıyorum, Kısmen katılıyorum ve Katılıyorum” seçenekleri altında 3 farklı kategoride 

yanıtlanmış olup diğer sorular çoktan seçmeli olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ankete katılanların %13,3’ünü kadın katılımcılar, %86,7’sini erkek katılımcılar 

oluşturmuştur. Mezun katılımcıların %86,7’si lisans mezunu ve %13,3’ü yüksek lisans 

mezunudur. Mezun katılımcıların, %40,0’ı makine mühendisliği, %26,7’si inşaat mühendisliği, 

%26,7’si elektrik-elektronik mühendisliği ve %6,7’si enerji sistemleri mühendisliği 

mezunudur.  Şekil 1’de katılımcıların mezuniyet yılları verilmiştir.  

 

Şekil 1. Ankete katılımcılarının mezuniyet yılları 

 Katılımcıların %66,7’si çalışırken %33,3’ü herhangi bir işte çalışmamaktadır. 

Çalışanların ise %90,9’u mezuniyet alanıyla ilgili bir işte çalışırken yalnızca %9,1’i mezuniyet 

alanı olmayan bir işte mecburen çalışmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi ankete katılanların 

%33,3’ü akademik kariyer, %33,3’ü iş bulamama veya daha iyi iş bulma imkânı, %20’si 

kendini geliştirmek amacıyla eğitimine bir üst seviyeden devam etmiştir.  
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Şekil 2. Ankete katılımcılarının eğitimlerine bir üst seviyeden devam etme sebepleri 

Anketin devamında ise Üniversitemiz paydaşlarından mezun öğrencilerden oluşan 

katılımcılara Tablo 1’deki sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 1. Mezun öğrenci görüş anketi soruları ve sonuçları 
 Sorular Katılmıyorum Kısmen 

katılıyorum 

Katılıyorum 

1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunu 

olarak, nitelikli bir eğitim aldım. 

%26,7 %53,3 %20,0 

2. Alanlarında yeterli öğretim üyelerinden ders 

aldım. 

%13,3 %73,3 %13,3 

3. Programımda aldığım teorik dersler 

uygulama konusunda başarılı olmama katkı 

sağladı. 

%33,3 %40,0 %26,7 

4. Programdaki dersler araştırma, sorgulama 

becerilerimin güçlü olmasını sağladı. 

%26,7 %33,3 %40,0 

5. Programdaki laboratuvar, teknoloji vb. 

dersleri iş yapma becerilerimi artırdı. 

%53,3 %13,3 %33,3 

6. Derslerde verilen teorik eğitimin iş hayatına 

entegresinde zorlandım. 

%26,7 %20,0 %53,3 

7. Programda yer alan ders kataloğundaki ders 

yelpazesi iş hayatım için yetersiz kaldı. 

- %53,3 %46,7 

8. Sunu ile yapılan ders anlatımlarının çok 

olmasından dolayı eleştirel düşünmem 

gelişmedi. 

%13,3 %33,3 %53,3 

9. Mezun olduğum bölüm kamu ve özel 

sektörde çalışabilecek yeterliğe sahip olmamı 

sağladı. 

%20,0 %53,3 %26,7 
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10. Mezun olduğum üniversitenin sosyal 

alanlardaki çalışmaları iş bulmamda yarar 

sağladı. 

%86,7 %6,7 %6,7 

11. Aldığım derslerin, programın niteliği 

sayesinde akademik hayata geçiş imkânlarım 

oldu. 

%53,3 %46,7 - 

12. Personel seçme sınavlarındaki başarı 

düzeyim yüksekti. 

%40,0 %40,0 %20,0 

13. Yabancı dil bilgimin yetersizliği işe 

alınmamı engelledi. 

%33,3 %26,7 %40,0 

14. Mezun olduğum programın toplumdaki imajı 

olumludur. 

%6,7 %20,0 %73,3 

15. Üniversitenin, mezun takip sistemi yeterlidir. %60,0 %20,0 %20,0 

Mezun Öğrenci Görüş Anketi değerlendirmesinin ikinci kısmında yer alan ifadeler belli 

başlıklar altında toplanmış olup aşağıda belirtilmiştir;  

1) Eğitim seviyesi (1., 2., 4., 8., 9., 11., ve 15.sorular) %41,4  

2) Laboratuvar kullanımı (5. soru) %33,3 

3) İşe girme seviyesi (9., 10., 12., ve 13. sorular) %37,5 

4) Programın iş hayatına etkisi (3., 6., 7., ve 14. sorular) %48,3 

5) Öğretim üyesi yeterliliği (2. soru) %50,0 

BULGULAR ve YORUM 

Yapılan anket eğitim seviyesi, laboratuvar kullanımı, işe girme seviyesi, programın iş 

hayatına etkisi ve öğretim üyesi yeterliliği olmak üzere 5 farklı başlık altında ele alınmıştır. 

Buna göre bu başlıklarla ilişkili olan anket maddeleri birleştirilerek ortalamaları alınmış ve 

katılımcı değerlendirme sonuçları Şekil 3’de radar grafiği ile verilmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde üzerinde durulan 5 madde için de katılımcıların ortalama olarak memnuniyet 

düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Anketin hedef kitlesi olan mezun öğrenciler, 

özellikle laboratuvar kullanımı ve işe girme seviyesi konularında programların yetersiz 

olduğunu düşünmektedir. 
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Şekil 3. Verilere ait radar grafiği 

ÖNERİLER 

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin laboratuvar 

ve teknolojik hizmetlerinin de en az teorik derslerde verilen eğitim seviyesine 

yükseltilmesi,  

• Mezun öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemi ve Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi 

ile takip edilerek işe girme ve kariyer planlama konusunda desteklenmesi, 

• Fakülte yönetimi, bölüm yönetimleri ve akademik personellerin öğrencilere iş bulmaları 

konusunda öncülük yapmaları son derece yararlı olacaktır. 
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