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İŞVEREN ANKETİ 
Sayın İlgili, 
 
EGE ÜNİVERSİTESİ’nin .............................................................. programından mezun olan ve kuruluşunuzda görev alan 
mezunlarımızın tamamladıkları programın iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla iki bölüm halinde hazırlanan 
bu anketin birinci bölümünde sizinle olan iletişimimizi sürdürmeye, ikinci bölümünde ise programın iyileştirilmesine 
katkıda bulunmak üzere mezunlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirebileceğiniz sorular yer almaktadır. 
Üniversitemizde lisans eğitimi kalitesinin daha da yükseltilmesinde siz dış paydaşlarımızın görüşleri bizim için son 
derece önemlidir.  Sizden, soruları içtenlikle yanıtlamanızı, yanıtlarınızı size uygun gelen seçeneğe [X] koyarak 
belirtmenizi ya da yazmanızı bekliyoruz. Katkılarınız için teşekkür ederiz. 
 

BÖLÜM 1 
Firma / Kurum Bilgileri 

 

Adınız, Soyadınız: …………………………………………………………………………………………… 

Firma/Kurum Adı: …………………………………………………………………………………………… 

Firma/Kurumdaki Göreviniz: …………………………………………………………………………………………… 

Firma/Kurum Faaliyet Alanı: …………………………………………………………………………………………… 

E.Ü. Mezunu Sayısı: …………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Telefon: +90 (XXX) . . .  . .  . . 

Fax: +90 (XXX) . . .  . .  . . 

E-Posta E-posta:…………………………………@......................................................................... 

 
Kurumunuzda çalışan Ege Üniversitesi ..............................................................programı mezunlarının aldıkları eğitime ve 
düzeyine göre dağılımı ne şekildedir? 
 

 Lisans Yüksek Lisans Doktora 

Sayı    

Görev    
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Kurumunuzda çalışan Ege Üniversitesi ..............................................................programı mezunlarının çalıştıkları sektörlere 
göre dağılımları nelerdir? 

  Eğitim 
  AR-GE 
  İnşaat 
  İmalat 
  Toptan ve Perakende Ticaret 
  İdari Destek ve Hizmet Faaliyetleri 
  Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 
  Finans ve Sigorta Faaliyetleri 
  İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 
  Yiyecek ve İçecek Hizmet Faaliyetleri-Konaklama 
  Bilgi ve İletişim  
  Su Temini: Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 
  Kamu ile ilgili Hizmetler 
  Ulaştırma ve Depolama 
  Gayrimenkul Faaliyetleri 
  Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 
  Madencilik ve Taş Ocağı 
  Tarım, Orman ve Balıkçılık 
  Diğer Hizmet Faaliyetleri 
  Üst Düzey Yönetici 
  İnsan Kaynakları 
  Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor  
  Diğer  

 

Firmanızda çalışan Ege Üniversitesi mezunu yoksa nedenlerini kısaca yazar mısınız? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BÖLÜM 2 
Ege Üniversitesi Mezunlarının Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

A. Lisans programının aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri ne ölçüde 
kazandırdığını düşünüyorsunuz? Lütfen size uygun gelen seçeneğe çarpı [X] işareti 
koyarak belirtiniz. 
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1. Alanınızdaki güncel, ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilme. 

     

2. Edindiğiniz ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.      

3. Edindiğiniz ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 

     

4. Alanınızla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.      

5. Alanınızla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.      

6. Sorumluluğunuz altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik 
etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. 

     

7. Alanınızda edindiğiniz ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme. 

     

8. Kendi öğrenme gereksinimlerinizi belirleyebilme ve kendi öğrenmenizi 
yönlendirebilme.      

9. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.      

10. Alanınız ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; 
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilme. 

     

11. Alanınızla ilgili konularda düşüncelerinizi ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerinizi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan 
kişilerle paylaşabilme. 

     

12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığınız sosyal çevre için proje ve etkinlikler 
düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 

     

13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak 
alanınızdaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilme.      

14. Alanınızın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri 
Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilme. 

     

15. Alanınızla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilme. 

     

16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin 
korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince 
sahip olabilme. 
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C. Tercih ve Beklentiniz  

İşe yeni bir ..............................................................program mezunu almayı düşündüğünüzde öncelikle tercih ettiğiniz 
bir üniversite mezunu var mı? Hangisi veya hangileri? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

İşe yeni alacağınız ..............................................................program mezununun hangi yabancı dil/dilleri bilmesini 
istersiniz ? 

  İngilizce 
  Almanca 
  Fransızca 
  İspanyolca 
  Başka (Lütfen Belirtiniz)…………………………………………………. 

 

D. Lisans programının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriniz, önerilerinizi belirtiniz.  

Güçlü yönleri nelerdir? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zayıf yönleri nelerdir? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lisans programının iyileştirilmesi için önerileriniz nelerdir?  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

B. Mezunlarımızın aşağıda sıralanan 21. Yüzyıl mezunlarının hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde; kişisel, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları 8 
yetkinliği ne ölçüde kazandığını düşünüyorsunuz? Lütfen size uygun gelen 
seçeneğe çarpı [X] işareti koyarak belirtiniz. 
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İletişim Becerileri       

Matematiksel Yetkinlik       

Bilim/teknolojide Temel Yetkinlikler        

Öğrenmeyi Öğrenme      

Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler      

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik      

Kültürel Bilinç ve Söylem      

Dijital Yetkinlik      


