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BAŞLIK 

Uygulanan dış paydaş anketinin değerlendirmesi  

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1- 

 

2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında mezun öğrenciler için uygulanan dış 

paydaş anketinin değerlendirilmesi 

 

 

KAPSAM 

1- Çapraz akran değerlendirme raporu doğrultusunda mezunlardan geri bildirim 

alınabilmesi için 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun 

öğrenciler için uygulanması planlanan ve Google formlar üzerinden 

https://forms.gle/64oBcavsiyaGuK3k7 linkinden online uygulanan dış paydaş 

anketin değerlendirilmesi yapıldı. Buna göre; 

 2021-2022 yılı bahar dönemi başlangıcında mezun öğrencilere yönelik olarak yapılan 

mezun öğrenci anketine 154 kadın, 74 erkek öğrenci katılmıştır. 

 

 
 Katılan öğrencilerin çoğunluğunu 200 kişi ile 22-29 yaş arasındaki öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

https://forms.gle/64oBcavsiyaGuK3k7


 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

KALİTE KOMİSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 5 

Toplantı Tarihi 02.03.2022 

Toplantı Yeri  

Katılımcı Sayısı  

 

2 

 

 
 Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunu %17,1 ile 2020 yılında mezun olan 39 

öğrenci oluştururken, %16,7’sini 2019 yılında mezun olan 38 öğrenci, %15,8 ini 2017 yılında 

mezun olan 36, yine %15,8’ini ise 2016 yılında mezun olan 36 öğrenci oluşturmaktadır. 

 
 Ankete katılan mezun öğrencilerin %74,6’sının (170 kişi) çalışmakta olduğu, 

%25,4’ünün (58 kişi) ise çalışmadığı görülmektedir.  
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 Çalışan mezun öğrencilerin %50’sinin (97 kişi) kamu kurumunda, % 28,4’ünün (55 

kişi) ise özel sektörde çalışmakta olduğu görülmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 Mezun öğrencilerin %30,1’inin (68) iki yıl ve üzerinde bir sürede işe girdiği, 

%17,7’sinin 1-2 yıl aralığında işe girdiği, diğerlerinin ise daha kısa sürede işe girdiği 

anlaşılmaktadır. 

 
 Mezun öğrencilerden çalışanların %59,4’ünün (133 kişi) aldığı eğitime uygun bir 

alanda çalıştığı anlaşılmıştır.  
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 Katılımcıların %87,7’sinin (200 kişi) Adalet MYO’da okurken ya da daha önce başka 

bir lisans/önlisans eğitimi almadığı görülmektedir. 

 

 
 Adalet MYO’dan sonra başka bir lisans/önlisans/yükseklisans eğitimi alanların oranı 

%46,7 (106 kişi)’dir. Öğrencilerin çoğunluğunun kamu yönetimi eğitimi aldığı, 6 kişinin 

hukuk eğitimi, diğerlerinin de farklı branşlarda eğitim aldığı görülmedir. 
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 Öğrencilerin %39,9’unun (91 kişi) ‘Adalet MYO mezunu olmaktan memnunum.’ 

sorusuna katılıyorum şeklinde cevap vermişken, %34,6’sının (79 kişi) kesinlikle katılıyorum 

şeklinde cevap verdiği görülmektedir. 

 
 

 Adalet MYO’dan mezun öğrencilerin %43,4’ünün (99 kişi) ‘SDÜ Adalet MYO’ya 

bilinçli bir tercihle girmiştim.’ sorusuna katılıyorum şeklinde, %33,3’ünün (76 kişi) 

kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmektedir. 
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 Katılımcı öğrencilerin ‘Mezun olduğum programdaki eğitim düzeyi ve içeriğinin 

yeterli olduğunu düşünüyorum.’ sorusuna %51,3 (117 kişi) ile katılıyorum şeklinde, 

%30,3’ünün (69 kişi) kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 

 
 Katılımcıların %51,3’ünün (117 kişi) aldığı eğitim sırasında kendilerine sağlanan 

olanakların genel olarak yeterli olduğu konusuna katıldıkları, %30,7’sinin kesinlikle 

katıldığı görülmektedir. 

 

 
 Öğrencilerin %46,9’unun (107 kişi) aldıkları eğitimin alanla ilgili bilgileri 

kullanabilme becerilerini geliştirdiği konusuna katıldığı, %33,8’inin (77 kişi) ise kesinlikle 

katılıyorum şeklinde cevap verdiği görülmektedir. 
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 Öğrencilerin eğitim alırken kendilerine mesleki hayatla ilgili önerilerde bulunulması 

ile ilgili soruya %46,9’unun (107 kişi) katıldığı, %35,1’inin (80 kişi) kesinlikle katıldığı 

görülmektedir. 

 
 Öğrencilerin %46,9’unun (107 kişi) aldıkları eğitimin kendilerine araştırma ve bilgiye 

ulaşma becerisi kazandırması konusuna katıldıkları, %28,9’unun (66 kişi) aldıkları eğitimin 

kendilerine araştırma ve bilgiye ulaşma becerisi kazandırması konusuna kesinlikle 

katıldıkları görülmektedir. 

 
 Öğrencilerin %43,9’unun (100 kişi) aldıkları eğitimin iletişim becerilerini geliştirdiği 

sorusuna katılıyorum, %35,5’inin (81 kişi) kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdiği 

görülmektedir. 
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 Katılımcılardan %46,1’i (105 kişi) ‘üniversitede aldığım eğitim bana etik ve mesleki 

sorumluluk anlayışı kazandırdı’ sorusuna katılıyorum, %34,2’si ise (78 kişi) kesinlikle 

katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

 

 
 Öğrencilerin %36’sı (82 kişi) ‘Üniversitede aldığım dil eğitimi bana iş yaşamımda 

kullanabileceğim düzeyde yabancı dil bilgisi edinmede katkıda bulundu.’ sorusuna 

katılmıyorum, %35,1’si ise (80 kişi) kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

 
 Katılımcılardan %43,4’i (99 kişi) ‘Alanımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar 

kullanabilme yetkinliği edindim.’ sorusuna katılıyorum, %38,6’si ise (88 kişi) kesinlikle 

katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. 

 

 
 ‘On parmak klavye kullanabilme yetkinliği iş yaşamımı kolaylaştırdı.’ sorusuna 

mezun öğrencilerin %55,1’inin (125 kişi) kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdikleri 

görülmüştür.  
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 Öğrencilerin %43,4’ünün (99 kişi) ‘Alanımla ilgili bilgileri kavrama ve kullanabilme 

yetkinliğine sahibim.’ sorusuna katılıyorum, %42,5’i ise (97 kişi) kesinlikle katılıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. 

 
 Öğrencilerden %34,8’inin (79 kişi) eğitimini aldığı alanda iş bulamadığı görülmüştür. 

 

 
 Öğrencilerin %31,1’inin (71 kişi) eğitim sırasında yaptıkları stajın alanı tanımada 

kendilerine katkıda bulunduğu görüşünde olduğu görülmüş, staj sayesinde işe daha deneyimli 

başladıklarını düşünenlerinse %24,2 (55 kişi) olduğu görülmüştür.  
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 Öğrencilerin %64,9’unun (148 kişi) yapılacak mezun faaliyetlerine katılmak istediği 

anlaşılmaktadır. 

 

 
 Öğrencilerin eklemek istediklerinizi yazınız bölümüne genel olarak Adalet MYO 

hocalarından memnun olduklarını belirttikleri, mesleğimizin sadece bölüm mezunlarına iş 

imkanı ve öncelik tanımasının iyi olacağı, yine okusalar aynı bölümü tercih edeceklerini 

belirttikleri, bunun yanında harçlar, damga, KDV kanunları ile ilgili dersler konulmasının iyi 

olacağı, adliye içi zabıt katibi, mübaşir, yazı işleri müdürü, Cumhuriyet savcısı ve hakimin 

görevleri hakkında görsel ve uygulamalı ders verilmesi, ayrıca UYAP sisteminin öğrenilmesi 

amacıyla görsel ve uygulamalı derslerin olması, programın kullanılışı hakkında detaylı 

öğretim olmasını tavsiye ettikleri görülmüştür. 

 

 Genel Değerlendirme 
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 Genel olarak mezun öğrencilerin aldıkları eğitimden memnun oldukları, en çok 

memnuniyetsizliğin ise, işe alımlarda öğrenimini görmelerine rağmen kendilerine öncelik 

tanınmaması olduğu görülmektedir. 

 Mezun öğrencilerin dil eğitimi alanında kazanımda bulunamadıklarını belirtmeleri 

göze çarpmaktadır.   

 Tavsiyeler üzerine müfredatımızda olan ancak açılmayan Vergi ve Harçlar Hukuku 

seçmeli dersinin açılmasının iyi olacağı, UYAP konusunda eğitime ağırlık verilmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

 

 

 


