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2019-2020 ve 2020-2021 Mezun Yeterlilik Anketleri Değerlendirme Raporu 

 

Mezunlarımızın izlenmesi kapsamında mezun yetkinlikleri ile ilgili dış paydaşlarımız olan iş verenlerin görüşlerini 

almak üzere “Mezun Yeterlilik Anketi” uygulanmaktadır. Üniversitemiz Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma 

Merkezi koordinatörlüğünde mezunlarımızın istihdam edildiği ilgili kurumlar çağrı merkezimiz tarafından aranarak 

ankete katılımları sağlanmıştır.  

Mezun Yeterlilik Anketi, ilk defa 2019-2020 akademik yılında yapılmıştır. Yapıldığı ilk yılda 7 firma anketi 

cevaplamıştır. 2020-2021 akademik yılında anket ikinci kez, çağrı merkezi tarafından tekrardan arama yolu ile 

uygulanmıştır.  2020-2021 akademik yılında 16 firma daha anketi cevaplamıştır. Toplamda da 23 firma ankete cevap 

vermiştir.  

Ankette yer alan her soruda mezunlarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz yeterlilikler ile ilgili işverenlerin 

algısı 3’lü Likert tipi ölçek kullanılarak ölçülmüştür Ankette yer alan sorular aşağıda listelenmiştir.  

1. Alanı ile ilgili uygulamalarda faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

2. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 

3. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 

4. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır. 

5. Alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne 

dönüştürülmesinde sorumluluk alır. 

6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının 

geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 

7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  

8. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili 

kişi ve kurumları bilgilendirir. 

9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

10. Mesleki yabancı dil bilgisini kullanarak meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

11. Bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanır. 

12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

13. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder. 

14. Alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.  

15. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması 

ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 



 

Uygulanan anket sonuçları tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. 2020-2021 Mezun Yeterlilik Anketi Sonuçları Analizi Sonuçları, n=23 

(1: Yetersiz, 2: Fikrim Yok, 3: Yeterli) 

 

  SORU 
Yeterli 
(n) 

Yeterli 
(Oran) 

Yetersiz 
(n) 

Yetersiz 
(Oran) 

Fikrim 
Yok 
(n) 

Fikrim 
Yok 
(Oran) 

Katılım 
Oranı 

1 
Alanı ile ilgili uygulamalarda faaliyetlerin 
yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi 
olarak sorumluluk alır. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

2 
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız 
olarak yürütür. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

3 
Sorumluluğu altında çalışanların 
gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

4 
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, 
uygulama veya teknolojilerin hayata 
geçirilmesinde sorumluluk alır. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

5 

Alanı ile ilgili risk ve fırsatları 
değerlendirerek bilgi ve becerilerinin 
düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne 
dönüştürülmesinde sorumluluk alır. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

6 

Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek 
kendisinin ve sorumluluğu altındaki 
kişilerin performanslarının geliştirilmesine 
yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.  

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

7 
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirir. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

8 

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak 
alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve 
kurumları bilgilendirir.  

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

9 

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve 
nitel verilerle destekleyerek uzman olan 
ve olmayan kişilerle paylaşır.  

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

10 
Mesleki yabancı dil bilgisini kullanarak 
meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

13 57% 6 26% 4 17% 72,4% 

11 
Bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı 
olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim 
ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

12 
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı 
sosyal çevre için proje ve etkinlikler 
düzenler ve bunları uygular. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

13 
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası 
bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder. 

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

14 
Alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun 
hareket eder.  

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

15 

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların 
evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü 
ve kültürel değerlerin korunması ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği 
konularında edindiği bilinç doğrultusunda 
yürütür.  

19 83% 0 0% 4 17% 86,4% 

       Ortalama 85,5% 

 

  

 



Uygulanan anket sonuçları analiz edildiğinde mezunlarımızın yeterlilikleri ile ilgili işverenlerin 

ortalama memnuniyet oranının %85,5 olduğu tespit edilmiştir. İşverenler tüm sorularda ortalamanın üzerinde 

katılım gösterirken, “Mesleki yabancı dil bilgisini kullanarak meslektaşları ile iletişim kurabilir.” sorusunda % 

72,4 ile ortalamanın altında katılım göstermişlerdir.  

 Anketin geçerliliği ve güvenilirliğini artırmak için katılımcı sayısının artırılması gerekirken, 

öğrencilerimizin hedeflenen düzeyde İngilizce yetkinliğine sahip olması için iyileştirici önlemlerin alınması 

önem taşımaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılları arasında mezun yeterlilik anketi düzenlenmiştir. Firmaların mezun 

memnuniyetini ölçmek için her iki yıla ait veriler kıyaslanmıştır. Anket genel ortalamasının 2019-2020 akademik yılında 

%98 iken 2020-2021 akademik yılında %92’e düştüğü belirlenmiştir. Mezunlarımız hakkında  

 

 


