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09.12.2021 

Anket farklı sektörlerdeki işverenlere uygulanmıştır. Çoktan seçmeli olarak düzenlenmiş 

ankette 3’lü likert ölçeği kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcılardan soruları 1-Katılmıyorum, 

2- Kısmen Katılıyorum, 3-Katılıyorum şeklinde cevaplandırmaları talep edilmiştir. 

20 işveren ankete katılmıştır. Ankete katılan işverenlerin %25’i kadın, %75’i erkektir. Ankete 

katılan işverenlerin görev süresi incelendiğinde ise 10 yıl veya daha fazla görev yapanların tüm 

katılımcıların %60’ını oluşturduğu görülmektedir.  

Ankete katılan işverenlerin sorulara verdikleri cevaplar ve değerlendirmeleri aşağıda 

sunulmuştur: 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, nitelikli insan kaynağı gereksinimi 

noktasında kurum/çalışma alanım için uygun olduğunu düşünürüm.’’ sorusuna 

işverenlerin %15’i katılıyorum, %80’i kısmen katılıyorum, %5’i katılmıyorum yanıtını 

vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, hizmet alışverişi noktasında iletişim 

becerileri gelişmiştir.’’ sorusuna işverenlerin %25’i katılıyorum, %70’i kısmen 

katılıyorum, %5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, proje ve AR-GE çalışmalarında iş 

birliği yapmak için istekleri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %25’i katılıyorum, %70’i 

kısmen katılıyorum, %5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, ekonomik çevresel ve sosyal 

alanlarda çalışma becerileri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %20’si katılıyorum, %60’sı 

kısmen katılıyorum, %20’si katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, aldıkları program çerçevesinde 

meslek etiği, sağlık ve güvenlik konularında bilgileri vardır.’’ ve “Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik becerileri 

mevcuttur.’’ sorularına işverenlerin %25’i katılıyorum, %60’sı kısmen katılıyorum, 

%15’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 



• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, konu alanı içinde bir sistemi parçayı 

ya da işlemi tasarlama ve çalıştırma becerileri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %10’u 

katılıyorum, %70’i kısmen katılıyorum, %20’si katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, disiplinler arası çalışma yürütecek 

takımlarda uyum içinde çalışma becerileri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %20’si 

katılıyorum, %70’i kısmen katılıyorum, %10’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, mesleki etik ve sorumluluk duyguları 

yeterlidir.’’ sorusuna işverenlerin %20’si katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum, 

%30’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, beden dilini kullanarak etkili iletişim 

kurma becerileri mevcuttur.’’ sorusuna işverenlerin %35’i katılıyorum, %60’ı kısmen 

katılıyorum, %5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programların kazanımları 

doğrultusunda güncel sorunlarla ve bu sorunların çözümü ile ilgili fikirleri vardır.’’ 

sorusuna işverenlerin %15’i katılıyorum, %75’i kısmen katılıyorum, %10’u 

katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, mesleği ile ilgili teknolojik 

gelişmelerden haberi vardır.’’ sorusuna işverenlerin %20’si katılıyorum, %70’i kısmen 

katılıyorum, %10’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, mesleği ile ilgili çevresine de bilgi 

verme becerileri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %15’i katılıyorum, %70’i kısmen 

katılıyorum, %15’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, bir ekip içerisinde yer edinebilme ve 

ekip olarak uyumlu çalışabilme becerileri yüksektir.’’ sorusuna işverenlerin %25’i 

katılıyorum, %65’i kısmen katılıyorum, %10’u katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, programda edindiği bilgiler 

doğrultusunda problemlere analitik çözüm önerileri getirme becerileri vardır.’’ sorusuna 

işverenlerin %20’si katılıyorum, %50’si kısmen katılıyorum, %30’u katılmıyorum 

yanıtını vermiştir. 

• “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri, iş takibi ve çalışma zamanına uyma 

becerileri vardır.’’ sorusuna işverenlerin %20’i katılıyorum, %75’i kısmen katılıyorum, 

%5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

 



İşverenlerin önerileri: 

İşverenlerin çoğunun eklemek istediği ifade olmamakla birlikte, işverenlerden birisi 

üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları işbirliği yaparak öğrencilerin eğitim 

gördükleri sürenin belirli bir bölümünü iş yerlerinde uygulama eğitimi almalarının uygun 

olacağını, mezun olan öğrencilerin iş hayatına ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtmiştir. 

 

 


