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Yönetici Özeti 

Üniversitemiz Rektörlük Makamı tarafından, mezunlarımızın iş piyasasındaki 

durumlarının analiz edilmesi amacıyla,  Kariyer ve Mezunlar Ofisi’nden talep edilen 

mezun verisi çalışması sonucunda, Ağustos 2017-Kasım 2017 döneminde toplanan 

bilgiler, Öğrenci Dekanlığı tarafından analiz edilmiştir. Analiz, program bazında 

gerçekleştirildiğinde az sayıda mezun veren ve dolayısı ile istatistiki olarak anlamlı 

sonuç elde edilemeyecek  bölüm ve programların olması nedeniyle 

fakülte/enstitü/MYO-SMYO ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. 

Verinin toplanması ve Öğrenci Dekanlığı’na teslimine kadar olan süreçte 

derlenmesi aşamasında ortaya çıkan problemler giderildikten sonra istatistiki değerler 

hesaplanmış ve raporlanmıştır. Lisans mezunları için, fakülteler düzeyinde 

bakıldığında %50- %70 arasında değişen işsizlik oranı, FBE ve SBE mezunları için 

sırasıyla %9-%12 aralığında, MYO-SMYO mezunları için ise yine sırası ile %56-%66 

aralığında hesaplanmıştır. 

Ancak, sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken noktalar 

bulunmaktadır. Analizin gerçekleştirildiği örneklem 2016 Haziran-2017 Aralık 

dönemleri arasında mezun olan öğrencilerimizden oluşmaktadır. Yapılan inceleme 

sonucunda, 2017 yılında mezun olan öğrencilerin örneklemdeki oranının %85 olduğu 

tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar, İstanbul ili için ortalama iş bulma süresini 9 ay 

olarak verirken, üniversite mezunları için bu sürenin daha da uzun olduğunu 

belirtmektedir. Bu nedenle, analiz sonucunda bulunan, örneklemi oluşturan lisans 

mezunlarımızın yarıdan fazlasının iş sahibi olduğu gerçeği, ortalamanın üzerinde bir 

başarı olarak belirtilmelidir. Bununla birlikte, lisans ve meslek yüksek okulları için, 

fakülte ve okul yönetimleri ile birlikte çalışılarak oluşturulacak bir anketin daha 

önceki yıllarda mezun olmuş öğrencilerimize ulaştırılması ve örneklem büyüklüğünün 

arttırılması, çalışmanın sonuçlarını daha da güvenilir kılacaktır. 

 

Veri toplama aşamasında, ulaşılan mezunlara ne zaman işe girdikleri sorusu 

yöneltilmemiştir. Bu nedenle, ve örneklemdeki enstitü mezunlarının büyük 

bölümünün tezsiz yüksek lisans mezunu olduğu gözönünde bulundurularak, ulaşılan 

mezunların büyük bölümünün, üniversitemizde yüksek lisans eğitimine 

başlamadan/mezun olmadan önce de çalıştığı düşünülmektedir. Diğer bir ifade ile, 



hesaplanan değerler, Üniversitemiz enstitülerinin yüksek lisans mezunlarında yarattığı 

katma değeri tam olarak ifade etmemektedir. Bununla birlikte örneklemde FBE temsil 

kabiliyetinin ulaşılan mezun sayısının çok az olması nedeniyle tam olarak 

yansıtılamadığı da vurgulanmalıdır. Bu nedenle Enstitü Müdürlükleri ile birlikte 

çalışılarak, yüksek lisans ve doktora mezunları için uygun bir soru formu 

hazırlanması ve  daha fazla mezuna ulaşılarak analizin gerçekleştirilmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

 

	


