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Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac›, yüksekö¤retimde mezun izleme
sistemlerine iliﬂkin deneyimleri ortaya koyan çal›ﬂmalar› inceleyerek ve bu do¤rultuda ampirik bir çal›ﬂma
yaparak, mezun izleme sisteminin bireysel ve kurumsal yararlar›n› vurgulamakt›r. Literatür incelemesi,
üniversitelerin neden mezun izleme sistemine sahip
olmalar› gerekti¤ini teorik aç›dan ortaya koymuﬂtur.
Elde edilen bilgilerden yararlan›larak araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan bir anket geliﬂtirilmiﬂ, Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar›ndan, 142 gönüllüye uygulanm›ﬂ ve istatistiksel analize tabi tutulmuﬂtur. Ankette kat›l›mc›lara “mezunlar›n mezun derne¤i ve kariyer planlama ihtiyaçlar›”, “okul y›llar›na
duyulan özlem”, “mezun gönüllülü¤ü ve mezunlar›n
yapabilecekleri”, “hocalarla iletiﬂim ihtiyac›”, “okula
ba¤l›l›k” ve “mezunlar›n üniversiteden beklentileri” ile
ilgili sorular sorulmuﬂtur. Sonuçlar, mezunlar›n bir
mezun izleme sistemine, kariyer planlama merkezi ve
mezun derne¤ine ihtiyaç duyduklar›n›, özellikle web
üzerinden kendilerine yaklaﬂ›lmas›na aç›k olduklar›n›
ancak mezun olduklar› üniversiteye maddi destekte
bulunmalar›n›n istenmesini benimsemediklerini iﬂaret
etmiﬂtir. Ayr›ca elde edilen sonuçlar, önceki mezunlar›n yeni mezunlara iﬂ olanaklar› sa¤lamalar› ve iﬂ deneyimlerini birbirleriyle paylaﬂmalar› üzerine odaklanman›n daha verimli sonuçlar getirece¤ini gösterir niteliktedir. Bulgulara iliﬂkin önerilerde bulunulmuﬂtur.

The purpose of this study is to stress contributions
of alumni tracking system, both to individuals and
institutions, through analyzing studies relevant to
this experience in higher education and carrying out
an ampirical research accordingly. Literature review
provided the theoretical background to why universities need to have alumni tracking systems. Using
the data acquired, researchers developed a questionnaire which was answered by 142 volunteers of all
graduates of Marmara University Atatürk Education
Faculty. The participants were asked questions
under the categories of “alumni needs for an alumni
association and career planning”, “longing for
school days”, “alumni voluntariness and what they
can do”, “need to communicate with professors”,
“school commitment”, and “alumni expectations
from the university”. The replies were then analyzed
statistically. Results indicated that the graduates
needed alumni tracking system, a career planning
center and an alumni association, and were positive
to be approached via web. However, they also stated
that they did not approve the idea of being asked for
financial contribution to their alma mater. The
research point out that former graduates’ providing
employment opportunities to the newly graduates as
well as sharing job experiences with them could
bring up more efficient results.

Anahtar sözcükler: Mezun, mezun izleme sistemi,
üniversiteye kat›l›m ve ba¤l›l›k, yüksekö¤retim
yönetimi.
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Ü

niversitelerin temel iﬂlevlerinden birisi kuramsalakademik bilgiye yönelerek araﬂt›rma yapmak, di¤eri ise toplumu ayd›nlatmak ve kamunun gereksi-

nimlerine çözümler aramak ﬂeklinde belirtilebilir. Dolay›s›yla
her üniversitenin bir kurum olarak ve ö¤retim elemanlar›n›n
birer bilim insan› olarak insanl›¤a ve topluma dönük ödevler
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yüklenmesi beklenmektedir. Bu ödevler ö¤retim, araﬂt›rma ve
yönetim olarak belirtilmektedir. Ancak ö¤retim ve yönetim
görevi, ö¤rencilerin mezuniyeti ile sona ermekte; mezunlar›n
izlenmesi ve üniversite ile ba¤lant›lar›n› sürdürmeleri konusu
ihmal edilmektedir.

Dünyadaki çeﬂitli üniversitelerde farkl› boyutlarda sürdürülmekte olan mezunlara yönelik çabalar›n ülkemize iliﬂkin bir
ç›kar›m›n› yapt›¤›m›zda, gereklili¤i duyumsanan “üniversite
mezun izleme sistemi”nin ﬂu alt boyutlarda yap›land›r›lmas›
beklenebilir:

Bu ba¤lamda üniversitelerin görevlerinden biri “mezunlar›n izlenmesi” olarak ortaya ç›kmaktad›r. Mezun olan ö¤rencilerin sosyo-ekonomik niteliklerinin, akademik yeterliliklerinin
ve meslekî konumlar›n›n izlenmesi ve de¤erlendirilmesi, üniversitenin kendi kurumsal kimli¤ine iliﬂkin bir öz de¤erlendirme sürecini haz›rlayabilir. Böylece üniversiteler tüm birimleriyle kamusal, meslekî ve bilimsel yeterliliklerini analiz etme ve
geliﬂtirme konusunda önemli verilere ulaﬂabileceklerdir. Genel
olarak “üniversite”nin bilimsel araﬂt›rmaya, “bilgi”ye yönelen
bir akademik topluluk oldu¤u kabul edilmekle birlikte Türkiye
gibi geliﬂmekte olan ülkelerde üniversitenin bir “meslek edinme kurumu” olarak görülmesi yayg›n bir tutumdur. Bu durumda, ülkemiz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, toplumun üniversitelerden
“iﬂlevsel” beklentilerinin daha fazla oldu¤u söylenebilir.

Mezunlar›n akademik doyumu, üniversiteye ba¤l›l›¤› ve
kat›l›m›

Ülkemizde üniversite mezunu ö¤rencilerin mezuniyet
sonras› yaﬂad›klar› “yaln›zl›k sendromu”nun temel nedenlerinden biri olarak, uzmanl›k ö¤retimi gördükleri bölümleriyle
ba¤lant›lar›n›n kesilmesi gösterilebilir. Mezun ö¤renci ile mezun oldu¤u bölüm/fakülte aras›nda yaﬂanan kopukluk, iﬂ yaﬂam›ndaki sorunlar›n çözümünü akademik kaynaklarda bulmak
yerine, geleneksel “usta-ç›rak” iliﬂkisi içinde aramak sonucunu
do¤urmaktad›r. Bu ba¤lamda, bilimsel araﬂt›rma verilerinden
uzaklaﬂma, akademik iletiﬂimsizlik, meslekî sorunlar› el yordam›yla çözme tutumu, kurumsal aidiyet yoksunlu¤u, akademik
kimliksizleﬂme, iﬂsizlik, kariyer t›kan›kl›¤›, ekonomik ve sosyal
yetersizlik, kendini gerçekleﬂtirememe gibi olgular›n, genel
problem alan› durumunda oldu¤u söylenebilir.
Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun (2007) “Türkiye’nin Yüksekö¤retim Stratejisi” raporunda belirtildi¤i gibi, günümüzde iﬂgücü piyasalar›nda baﬂar› için, e¤itime baﬂlang›çta uygun konunun seçilmesi kadar, verilen e¤itimin esnekli¤i de önemli olmaktad›r. ‹ﬂgücünün yaln›zca tek bir alanda e¤itimi yeterli olmamakta, de¤iﬂen iﬂgücü piyasas›n›n gereklerine k›sa sürede
uyum sa¤layabilecek kapasitelere sahip, ömür boyu e¤itim öngörülmektedir. Türkiye yüksekö¤retim sisteminin, bu nitelik
ve beklentileri gerçekleﬂtirebildi¤ini söylemek zordur. Bu da,
mezunlar›n›n iﬂgücü piyasalar›nda baﬂar›yla yer almalar›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu durumda Türkiye’nin genelde e¤itim sistemini, özelde de yüksekö¤retim sistemini, esnek, aç›k ve güçlü
olarak yeniden yap›land›rmas› gerekmektedir. Mezunlar›n iﬂ
hayatlar›nda takipleri do¤rultusunda tespit edilen ihtiyaçlar›n
üniversitede verilen e¤itime aktar›lmas›n›n sa¤lanmas› bu yeniden yap›lanmay› daha etkili ve verimli k›lacakt›r.
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Mezunlar›n yeterlilikleri
Mezun dernekleri
Mezunlar için okul dan›ﬂmanl›¤›
Mezunlar›n profili
Bu baﬂl›klar aﬂa¤›da aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Mezunlar›n Akademik Doyumu,
Üniversiteye Ba¤l›l›¤› ve Kat›l›m›
Üniversite ö¤rencilerinin akademik deneyimleri do¤rultusunda mezun doyumu, mezun verme ve kat›l›ma etkileri
üzerine yap›lan bir araﬂt›rmada Gaier (2005) çok yönlü bir
mezun de¤erlendirme ölçe¤i kullanm›ﬂ ve akademik doyum,
demografik özellikler ve bir mezun olarak çeﬂitli aktivitelere
kat›l›m› ölçmüﬂtür. Araﬂt›rmada “mezun verme” ve “mezun
kat›l›m›” ile ilgili farkl› ba¤›ms›z de¤iﬂkenler analiz edilmiﬂtir.
Bu de¤iﬂkenler aras›nda; fakültenin kalitesi, kariyer dan›ﬂmanl›¤› ve yerleﬂtirme, mezuniyet sonras› fakülteyle kurulan
iliﬂkilerin yo¤unlu¤u, fakülteye ba¤l›l›k, akademik destek sistemi, fakülte ve di¤er çal›ﬂanlarla iliﬂkiler, mezunlar›n akademik deneyimlerden tatmin olma düzeyi gibi de¤iﬂkenler yer
almaktad›r.
Gaier’in (2005) gerçekleﬂtirdi¤i araﬂt›rmada elde edilen
sonuçlar ﬂunu göstermektedir:
Akademik doyumu yüksek olan mezunlar›n üniversiteye
aidiyet duygular› da yüksek olmaktad›r. Böylece akademik
sistemden yüksek doyum elde etmiﬂ olmak, üniversite mezun faaliyetlerine kat›l›m› art›rmaktad›r.
Akademik doyumun yüksek olmas›, mezunun üniversiteye
katk›s›n› da art›rmaktad›r.
Üniversite ö¤rencilerinin akademik deneyimlerinden elde
ettikleri doyum ile mezun verme ve mezun kat›l›m› aras›nda olumlu bir iliﬂki vard›r.
Akademik doyumu yüksek olan mezunlar, akademik doyumu yüksek olmayanlara göre kendilerini üniversiteye
daha yak›n hissetmektedir.
Delaney’in (2004) yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre, mezunlar›n
doyum faktörlerini yordayan de¤iﬂkenler; kiﬂinin gelecekteki
kariyerine haz›rl›¤› ile ilgili doyumu, yeni bilgilere sahip olma,
sözel iletiﬂim ve baﬂkalar›n› anlama konusunda sahip oldu¤u ye-
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teneklerini geliﬂtirebilmesine dair alg›s›d›r. Araﬂt›rman›n bir
di¤er sonucuna göre ise mezunlar, okul yaﬂant›lar›n› de¤erlendirme sürecinde farkl› boyutlar› ele almaktad›rlar. Bu boyutlar,
“okul yaﬂant›s› boyunca bir arada oldu¤u grubun nitelikleri”,
“profesyonel kariyer haz›rl›¤›n›n yeterlili¤i”, “yaﬂam boyu ö¤renme sürecinde kapasitesini geliﬂtirmesi” ve “baﬂkalar›yla iliﬂkiler” boyutlar›d›r. Araﬂt›rman›n anlaml› bir göstergesi de mezunlar›n okula yönelik talep ve önerileridir. Bu talepler aras›nda, “sosyal yaﬂamda tatmin duygusu”, “baﬂar› için kendini geliﬂtirme güdüsü”, “yeni bilgiler elde etme yoluyla yeteneklerini
geliﬂtirmek” ve “daha derin bilgi sahibi olabilmek” gibi faktörler yer almaktad›r. Bu talep ve faktörler ayn› zamanda mezunlar›n, mezun olduklar› kurumlara yönelik beklentileri olarak da
ele al›nabilir. Bu bilgiler mezunlar›n deneyimleri yoluyla sosyal, akademik ve kariyer yaﬂant›lar›n› zenginleﬂtirmeye önem
verdiklerini göstermektedir. Mezunlar sosyal iliﬂki faktörlerine
de de¤er vermektedirler. Kiﬂinin kariyerine etkili bir ﬂekilde
haz›rlanmas›, ö¤renmeye devam etme iste¤i ve baﬂkalar›yla iyi
iliﬂkiler içinde olmas› önemli görülmektedir. Okullar›n yüksek
düzeyde baﬂar› gösterebilmeleri için mezunlar›n hayatlar›nda
etkili olan bu faktörlere dikkat etmeleri ve bu faktörler yoluyla
yaﬂant›lar›n› zenginleﬂtirmeleri önemlidir. Yeni mezunlarla
üniversitenin kurdu¤u iletiﬂim etkisiz ise mezunlar da üniversite ile iﬂbirli¤i kurmaktan kaç›nmaktad›rlar (Gaier, 2001).
Üniversitelerin geliﬂimi için gerçekleﬂtirilen ve bu konuda
bir strateji oluﬂturmay› amaçlayan di¤er bir çal›ﬂmada, vefal›
mezunlar›n baz› üniversiteler için temel parasal yard›m sa¤lay›c› unsurlar olarak görüldü¤ü belirtilmektedir (McAlexander, Koenig ve Schouten, 2006). Üniversite mezunlar›yla ilgili bu deneysel çal›ﬂmada, üniversitelerin dünya çap›nda geliﬂme ve ilerlemesi için “marka” olmalar› gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂ olmas› da, araﬂt›rman›n en dikkat çekici sonuçlar›ndan
birisidir. En önemlisi, bu araﬂt›rma üniversitede uygulanan
programlar›n özelliklerini web ya da broﬂür yoluyla tan›tman›n fark›ndal›¤› art›rd›¤› ve bu yönde çal›ﬂmalar yapman›n
yüksek ö¤retimde geliﬂmeye önemli katk› sa¤layan bir özellik
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Üniversiteye ba¤›ﬂta bulunmak, üniversitenin resmi logosunu sat›n almak ve bunu sergilemek gibi üniversitede verilen hizmetlerin tan›t›m›na yönelik çabalara iliﬂkin kat›l›mlar ise, mezunlar›n tutumlar›yla ilintilidir. Ayr›ca, “kurumsal özellik” ile “mezunlara kat›l›m olana¤› sunma” aras›ndaki iliﬂkinin incelendi¤i bu çal›ﬂmada,
mezunun mezun oldu¤u kuruma ba¤l›l›¤› konusunda iki faktör iliﬂkili görülmüﬂtür:
Mezuniyet derecesi ve kurumun çal›ﬂma hayat›na kaliteli
etkisi
Kurumun tarihi (geleneksel) özellikleri ve kurumun imaj›
Bu iki faktörün daha sonraki araﬂt›rmalara kriter oluﬂturmas› bak›m›ndan önemli oldu¤u düﬂünülmektedir.

Öte yandan bir di¤er önemli konu da mezunlar›n bilgi ve
tecrübelerini koçluk-mentorluk gibi sistemler üzerinden yeni
mezunlarla paylaﬂarak model olmalar› ve bilgi-beceri paylaﬂ›m›nda bulunmalar›d›r. Trunkfield (2006), “okul baﬂar›s›n›
yükseltmek için koçluk becerileri ve ekip baﬂar›s›n› geliﬂtirme”ye yönelik mezunlar› kapsayan bir araﬂt›rma yapm›ﬂt›r.
Okulun atletizm program›na yönelik olarak yap›lan bu çal›ﬂmada, koçlar›, yöneticileri ve mezunlar› kapsayan üç grup
oluﬂturulmuﬂ, bu gruplara görüﬂme yöntemiyle, deneklerin
karakterinin oluﬂumunda koçluk becerileri ve tak›m baﬂar›s›yla ilgili sorular sorulmuﬂtur. Verilen yan›tlarda atletizm program›n›n, bir tak›m olarak, hayat boyu ö¤renme, iliﬂkilerin yap›lanmas›, güvenilirlik-bütünlük, rekabetçilik, sportmenlik ve
vatandaﬂl›k de¤erlerini anlamaya f›rsatlar sundu¤u belirtilmiﬂtir. Nitel analiz yönteminin kullan›ld›¤› çal›ﬂmada koçlar,
okul yöneticileri ve mezun atletlerle yap›lan görüﬂmelerle, karakterin oluﬂumunda koçluk uygulamalar›n›n etkisi incelenmiﬂtir. Sonuç olarak atletlerin yukar›da geçen de¤erler ba¤lam›nda ve sa¤lam kiﬂilik yap›land›rma süreçlerinde, koçlu¤u
içeren atletizm program›n pozitif yönde etkisi oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.
Brower’a (2006) göre mezunlar›n izleme sistemine kat›l›m› ile ilgili olarak yap›lan araﬂt›rmalarda kullan›lan de¤iﬂkenler genel olarak ﬂunlard›r:
Ö¤renci baﬂ›na düﬂen e¤itimsel ve genel bütçe
Ö¤renci baﬂ›na düﬂen ba¤›ﬂ miktar›
Üye olan toplam ö¤renci say›s›
Üniversitenin yaﬂ›
Bunlara ek olarak (a) üniversitenin popülerli¤i, (b) üniversitede çal›ﬂan uzman oran›, (c) bir üst s›n›fa devam eden ö¤renci oran›, (d) kütüphanede ö¤renci baﬂ›na düﬂen kitap say›s› ve (e) ö¤retim üyesi baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› gibi niteliksel de¤iﬂkenler de bundan sonraki araﬂt›rmalara yol göstermesi aç›s›ndan önemli faktörler aras›nda yer almaktad›r.
Okullarda mevcut programlar›n›n etkililiklerini de¤erlendirilmesi, mezun izleme çal›ﬂmalar›n›n bir di¤er verimli ç›kt›s› olarak ele al›nabilir. “Program planlama ve de¤erlendirmede mezun ve ö¤renci verilerini kullanma” konulu bir araﬂt›rmada, yüksekö¤retimde akademik program›n de¤erlendirilmesinde oluﬂturulan bir sistem üzerinden mezunlar›n alg›lar›na baﬂvurulmuﬂtur (Davidson-Shivers, Inpornjivit ve Sellers, 2004). Bu araﬂt›rman›n sonucuna dayal› olarak, uygulanan e¤itim programlar›n›n etkilili¤inin de¤erlendirilmesinde
mezunlar›n görüﬂlerinin kriter olarak kullan›labilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra mezunlar›n, ö¤renci ç›kt›lar›n›n de¤erlendirilmesine, program hedeflerine, e¤itim politikalar›na, yönetimin ve üniversite ö¤retim program›n›n de¤erlendirilmesine
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katk›da bulunabilecekleri, çeﬂitli araﬂt›rmalarda vurgulanmaktad›r (Delaney, 2004; Kinnick, 1985’den akt. Delaney, 2004).
Ayr›ca akademinin baﬂar›s›n›n mezunlar›n izlenmesiyle olumlu yönde iliﬂkili oldu¤u görülmektedir.

Mezunlar›n Yeterlilikleri
Maydew (2006) taraf›ndan Kanada’n›n Ottawa Üniversitesinde yap›lan bir araﬂt›rmada genç mezunlar›n beceri ve yeterlilikleri ile liderlik kapasiteleri aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir. Araﬂt›rmada kullan›lan program, genç mezunlara organizasyon içerisinde lider ve mentor olabilmeleri için sunulan
yolu aç›klamaktad›r. Araﬂt›rman›n dikkat çeken noktas›, bir
mezun program›n›n ihtiyaçlar›n› tan›mlam›ﬂ olmas›d›r. Elektronik ortamda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar ve “odak grup çal›ﬂmas›” yönteminin kullan›lmas› neticesinde, kat›l›mc›lar›n
geliﬂtirmek istedikleri ilgi ve yeterlilik alanlar› belirlenmiﬂ,
program›n olanaklar› dahilinde bu beceri ve yeterlilik alanlar›n› destekleyecek, mezunlar›n organizasyon içerisinde etkili
liderler olabilmelerine yard›mc› olacak bir yol sunulmuﬂtur.
Mezunlar›n iﬂ hayat› ve teknoloji alanlar›nda mentorluk yapmaya gönüllülük kapasitelerinin geliﬂtirilebilir olmas›na de¤inen araﬂt›rma, mezunlar›n kendilerinden sonraki kuﬂak için
olumlu rol modeli olma potansiyeline sahip olmalar›n›n önemini de vurgulamaktad›r. Nitekim son dönemde Riemer ve
ark. (2004) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir araﬂt›rmada, kiﬂisel
ihtiyaçlar›n ya da hedeflerin bireysel olsun ya da olmas›n gönüllü aktivitelerde belirleyici oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. Çeﬂitli
becerilere yönelik farkl› yollar›n söz konusu oldu¤u program
mezunlara, mentorluk kapasite ve yeteneklerini geliﬂtirmelerinde do¤rudan faydalar sunmuﬂtur. Program›n sundu¤u faydalardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
Gençlerin iﬂ ve teknoloji f›rsatlar›n› izlemesine yönelik aktivitelere imkan tan›m›ﬂ olmas›
Beceri kulüplerinde gençlere yönelik mentorluk faaliyeti
Çeﬂitli organizasyonlarda gönüllülük f›rsat›
Organizasyonun günlük aktivitelerinde düzenli olarak görev alan bir eleman olarak çal›ﬂma imkân›

Mezun Dernekleri
Mezunlar›n yer ald›klar› çal›ﬂma alanlar›ndan bir tanesinin
de bilgi paylaﬂ›m› amac›yla yap›lanan gruplar oldu¤u görülmektedir. Örne¤in, ABD’nin psikoloji konusunda çeﬂitli e¤itimler veren derneklerinden Psi-Chi, psikolojiden mezun
olan bireylerin alandaki yetkinliklerini okulla iliﬂkili olarak
devam ettirmeleri amac›yla kurulmuﬂ bir topluluktur (Ferrari
ve Appleby, 2006).
Ferrari ve Appleby’a (2006) göre üniversite ö¤rencileri,
genellikle akademik baﬂar›s› yüksek ö¤rencilerin yer ald›¤› ve
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mezuniyet sonras› sayg›n oldu¤unu düﬂündükleri topluluklara kat›lmay› tercih etmektedirler. Mezunlar›n bu tip topluluklara girebilmeleri için yüksek baﬂar›l› di¤er ö¤rencilerle iletiﬂim kurmak zorunda kald›klar› ve bu tip derneklere üye olabilmek için baz› standart özelliklere sahip olmalar› gerekti¤i
belirtilmektedir. Bu özellikler, üye olmak isteyenlerin kiﬂisel
profillerini çizmeleri, mezuniyet durumlar›n›, e¤itim ve kariyer deneyimlerini belirtmeleri olarak ifade edilmektedir.
Mezun dernekleriyle ilgili çal›ﬂmalara çeﬂitli ülkelerden
yaklaﬂ›mlara bir örnek olarak belirtmek gerekirse, Chiavacci
(2005) “Üniversiteden ‹ﬂ Hayat›na Geçiﬂteki Dönüﬂüm: Ça¤daﬂ Japonya’daki Mezun Derneklerinin De¤iﬂen Rolleri” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›nda, son y›llar›n ekonomik durgunlu¤unun Japonya’y› birçok aç›dan etkiledi¤ine vurgu yapmaktad›r. Araﬂt›rmada, Japonya’n›n kendini yeniledi¤i, eleﬂtirdi¤i ve meslekî aç›dan daha uygun seçimler yapabilme alternatiflerini gözden geçirdi¤i belirtilmektedir. Bunun bir sonucu olarak Japonya’da üniversite mezunlar›, iﬂ baﬂvurular›nda, eski yöntemlerden s›yr›l›p, baz› yeni yöntemleri tercih etmeye baﬂlad›¤› görülmektedirler. Örne¤in, mezunlar art›k kurumsal ya
da yar› kurumsal ba¤lant›lar›n güvenilir olmad›¤›n› düﬂünmekte, kendi bireysel görüﬂmelerinin, test ve anket sonuçlar›yla kendilerini tan›tman›n iﬂe al›nmada çok daha etkili oldu¤una inanmaktad›rlar. Ayr›ca mezunlar, kendilerini tan›y›p,
ihtiyaçlar›n› belirleyebilmeleri koﬂulunda daha uygun meslekleri tercih edebildiklerini belirtmektedirler. Bu da kendilerini
daha iyi ifade edebilmelerine olanak sa¤lamaktad›r.
Di¤er taraftan Cohen (2006), mezun zenci ö¤renciler üzerinde bir araﬂt›rma gerçekleﬂtirmiﬂtir. Araﬂt›rmada, ö¤renim
görülen okul ve filantropi (kamu yarar›na çal›ﬂma, hay›r iﬂi)
iliﬂkisi baz al›nm›ﬂt›r. Amaç, zenci ö¤rencilerin mezun olduklar› okula karﬂ› alg›lar›n› geliﬂtirmektir. Araﬂt›rmada zenci
okullar›ndan kat›l›mc›lar›n mezun olma dereceleri ile ö¤renim görülen okula dair alg›lar› aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir.
Ö¤renim görülen okulun hay›rseverlik aç›s›ndan nas›l alg›land›¤› ve mezunlar›n okullar›na karﬂ› davran›ﬂ ve tutumlar› da
incelenmiﬂtir. Hay›rseverlik duygusu, üniversiteye ba¤›ﬂta bulunma ile ilgili bir faktör olarak ele al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada
kullan›lan anket 1,000 mezuna gönderilmiﬂ, 219’u geri dönmüﬂtür. Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n mezun olduklar› okula iliﬂkin davran›ﬂ de¤iﬂkenleri “burslara katk›da bulunma”, “plânl›
ödeme yoluyla kat›lma” ve “aidat gibi yollarla katk›da bulunma” seçenekleri üzerinden dikkate al›nm›ﬂt›r. Sonuçlar, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n, ö¤renim gördükleri okulun ayakta kalabilmesinin finansal destek olmaks›z›n mümkün olamayaca¤›n› düﬂündüklerini ortaya koymaktad›r. Mezun derne¤ine aktif üye olanlar aras›nda düﬂük ba¤›ﬂta bulunanlar, mezun derneklerine üyeliklerini sürdürmektedirler. Gerek yüksek ba¤›ﬂta bulunanlar›n gerekse düﬂük ba¤›ﬂta bulunanlar›n birleﬂtik-
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leri ortak nokta ise, “okula yapt›klar› ba¤›ﬂlar›n kendi çocuklar› ve yak›n akrabalar›n›n ö¤renimlerine yap›lan bir yat›r›m
oldu¤u” görüﬂüdür. Sonuçlar mezunlar›n büyük ço¤unlu¤unun burs gibi yollarla para yard›m›nda bulunmaya daha s›cak
bakt›klar›n›, ancak aidat yoluyla katk›da bulunmak gibi kat›l›mlarla daha az ilgilendiklerini ortaya koymaktad›r. Plânl› bir
ödeme konusunda ise, düﬂük gelirli mezunlar›n, ödemeyi
kendi isteklerine ba¤l› bir plân do¤rultusunda gerçekleﬂtirme
e¤iliminde olduklar› görülmüﬂtür.

bireyler, iﬂe al›ﬂma sürecinde kendileri için destek bulma, iletiﬂime geçme, yard›mc› kaynaklar› bulma ve onlar› korumada
güçlük çekmektedirler. Bu noktada “izole edilmiﬂlik” duygusu,
dan›ﬂmanlar›n ilgilerinin belirgin bir kayna¤›d›r (Thomas,
2005). Amerikan Okul Dan›ﬂmanlar› Birli¤i (American School
Counselor Association) kaynaklar›nda dile getirilen; okul dan›ﬂmanlar›n›n, meslekteki ço¤u dan›ﬂman›n hissetti¤i yabanc›laﬂmay› azaltmak için farkl› ba¤lant›lardan ve iﬂbirlikçi aktivitelerden yararlanabilece¤i önerileri de dikkate al›nabilir.

Bir di¤er araﬂt›rmada, mezunlar ve mezunlar›n ba¤›ﬂta bulunmalar›n› etkileyen motivasyon faktörlerini incelemek amaçlanmaktad›r. Kiﬂinin ö¤renim gördü¤ü okula ba¤›ﬂta bulunmas› konusundaki motivasyon faktörleri (a) dürtü, (b) ö¤renci
özellikleri, (c) mezun özellikleri ve (d) f›rsatlar (okula gönüllü
yap›lan ba¤›ﬂlar ve okulun talebiyle gelen ba¤›ﬂlar) baﬂl›klar› alt›nda gruplanmaktad›r. Araﬂt›rma daha çok okula ba¤›ﬂ toplamada hay›rseverlik konusunu temel alarak yap›lanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonuçlar›, ba¤›ﬂ konusunda en önemli faktörün, okulun
talebiyle gelen ba¤›ﬂlar oldu¤unu göstermektedir. Sonuçlar, bireylerin kuruma yapt›klar› yard›mlar›n daha çok, “kendilerine
ba¤›ﬂta bulunmalar› teklif edildi¤inde” gerçekleﬂti¤ini göstermektedir. Ayr›ca bu faktör ba¤›ﬂ›n miktar› üzerinde de etkili olmaktad›r (Minniear, 2004). Bu araﬂt›rma sonucunun gösterdi¤i
gibi mezunlar›n finansal destek sa¤lama konusunda yönlendirilmeleri ve teﬂvik edilmeleri gere¤i, aç›kça görülmektedir.

Di¤er taraftan, üniversite kariyer servislerinde yap›lan ölçümlerin incelendi¤i bir araﬂt›rmada, mezun olmadan önce
ö¤rencilerin iﬂe yerleﬂtirilmeleri ile kariyer servisinin bunun
üzerindeki rolü aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir. Niceliksel araﬂt›rma format›ndaki bu çal›ﬂmada 1,220 kiﬂiye ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
araﬂt›rmada kariyer servisinin iﬂverenle ö¤renci aras›nda kurdu¤u ilk ba¤lant› araﬂt›r›lm›ﬂ, bireylerin iﬂlerindeki statüleri
ve iﬂte çal›ﬂma süreleri ile kariyer servisinin onlar› iﬂe yerleﬂtirmiﬂ olmas› aras›nda iliﬂki bulunmuﬂtur. Analiz sonuçlar›na
göre, ö¤rencilerin mezun olmadan önce iﬂe yerleﬂtirilmiﬂ olmalar›, ücretlerin artmas›na sebep olmuﬂ, ancak arzu ettikleri
iﬂlere yerleﬂememeleri sorununu gündeme getirmiﬂtir. ‹ﬂe
yerleﬂenlerin verdi¤i yan›tlar incelendi¤inde, ilk iﬂ baﬂvurusunda bulunurken iﬂverenlerle yapt›klar› konuﬂmalarda kendi
olanaklar›n› kullananlar›n sadece kendi bildikleri yöntemleri
kullanarak iﬂe yerleﬂtikleri, kariyer servislerinden yard›m
alanlar›n ise daha fazla farkl› yöntem kulland›klar›, tespit edilmiﬂtir. Kariyer servisi kullananlar›n ço¤unlu¤u ise servislerin
kendilerine çok yard›mc› oldu¤unu ve onlara iﬂ bulmada etkin
ipuçlar› verdiklerini ifade etmiﬂlerdir. Ayr›ca bir di¤er dikkate de¤er konu da, makalede yap›lan literatür araﬂt›rmas›na dayal› olarak, ABD’de de bu konuda çok az çal›ﬂma yap›ld›¤›n›n
belirtiliyor olmas›d›r (Brower, 2006).

Mezunlar ‹çin Okul Dan›ﬂmanl›¤›
Mezuniyet sonras›nda kiﬂinin okul yaﬂant›s›ndan ve dolay›s›yla ö¤renim gördü¤ü okuldan ayr›lmas›, mezunlarda “hayal k›r›kl›¤›” veya “izole edilmiﬂlik” gibi ça¤r›ﬂ›mlara yol açabilmektedir. “Okul dan›ﬂmanl›¤›” kavram› da, genel olarak,
mezunlar›n mezuniyet sonras› yaﬂad›klar› bu duygular› telafi
edebilmek amac›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Mezun olmuﬂ ve alanda
çal›ﬂan dan›ﬂmanlar ve okul ortam›nda b›rakt›klar› dan›ﬂman
e¤itimcilerinin mezuniyet sonras›nda iﬂbirliklerini bu tip “istiﬂare (konsültasyon)” projeleri üzerinden sürdürmeleri büyük önem taﬂ›r. Bu tip konsültasyon gruplar›, yeni mezunlara
destek vermeleri, onlar için dan›ﬂmanl›k konular› üzerinde çal›ﬂma olana¤› ve problem çözmede yeni stratejiler geliﬂtirme
f›rsat› sunmalar› aç›s›ndan da önemlidir. Profesyonel geliﬂim
ve iﬂbirli¤i için olanaklar sunan bu yenilikçi proje, okul dan›ﬂmanlar›n› ve dan›ﬂman e¤itimcilerini bir araya getirir bir nitelik taﬂ›maktad›r (Thomas, 2005).
“Dan›ﬂman e¤itimciler” olarak adland›r›lan e¤itimci grubu,
hem ö¤rencilere ihtiyaç duyduklar› yetene¤i geliﬂtirmede, hem
de iﬂ yaﬂam›na baﬂar›l› bir geçiﬂ yapmalar›n› sa¤lamada yard›mc› olmaktad›r. Bu tip programlar, kiﬂinin kendi meslek alan›
içinde baﬂkalar›yla iletiﬂime geçmenin veya baﬂkalar›na destek
sa¤laman›n önemini vurgulamaktad›r. ‹ﬂ yaﬂam›na yeni at›lan

Brower (2006) araﬂt›rmas›nda ﬂunlar› önermektedir:
Kariyer servislerinin merkezîleﬂtirilmesi konusunda çal›ﬂ›lmal› ve bu servisler sadece belli ö¤rencilere de¤il, ö¤rencilerin tümüne hizmet verebilecek potansiyele gelmelidir. Kariyer servisleri, iﬂ ararken daha uygun iletiﬂim
kurma yollar›, etkili özgeçmiﬂ yazma, iﬂ arama stratejilerini geliﬂtirme gibi konularda e¤itimler vermelidir.
Kariyer servisleri ö¤rencilere daha iyi hizmet verebilmek
için internet ba¤lant›lar›n› daha etkin hale getirmelidir.
Bu ﬂekilde ö¤rencilerle daha h›zl› ba¤lant› kurup onlar›n
ihtiyaçlar›na daha çabuk cevap verilebilir.
Ö¤rencilerin kendileriyle ilgili daha çabuk içgörü sa¤lamalar›na yard›mc› olabilecek niteliksel araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r.
Kampüsteki kariyer merkezlerinin ö¤rencilerin motivasyonlar›n› art›r›c› çal›ﬂmalarda bulunmalar› gerekir. Çünkü
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iﬂe yerleﬂtirmede, motive olmuﬂ ve desteklenmiﬂ ö¤rencilerin, bu hizmetlerden çok daha fazla yararland›klar› gözlenmiﬂtir.
Brower (2006), mezunlar›n desteklenmesi ile ilgili ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin (a) e¤itimsel ve genel giderler, (b) maddi ba¤›ﬂlar, (c) mezun kay›tlar›, (d) ö¤renci baﬂ›na düﬂen ba¤›ﬂ miktar›, (e) üyelik, (f) okul harçlar› ve (g) kurumun yaﬂ›, oldu¤unu belirtmektedir.
Di¤er taraftan devlet üniversitelerinin kurumsal özellikleri aç›s›ndan mezun vermeyle iliﬂkili faktörlerini tan›mlamaya
yönelik gerçekleﬂtirilen bir baﬂka mezunlarla ilgili geliﬂtirme
çal›ﬂmas›nda araﬂt›rmac›lara yol gösterebilecek çok say›da
önemli de¤iﬂken ele al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada ele al›nan de¤iﬂkenler aras›nda, “mezunlar›n demografik özellikleri”, “mezunlar›n taleplerine iliﬂkin de¤iﬂkenler ve stratejiler”, “mezun
gazete ve yay›nlar› ve bu konulardaki ihtiyaçlar›”, “f›rsat ve
faydalar”, “mezun birliklerine üyelik”, “yap› ve haklar”, “üniversitelerin mezunlar›na verdikleri destek servisleri” gibi genel faktörler ve bunlara ait de¤iﬂkenler bulunmaktad›r. Bu de¤iﬂkenler aras›nda mezun vermeyle anlaml› iliﬂki gösteren de¤iﬂkenler ise; mezun ofislerinde gönüllü çal›ﬂmaya ayr›lan zaman, kalk›nma çabas›, mezunlar›n sosyalleﬂmeleri için biraraya getirilmeleri, kurumsal yay›nlar›n ve mezunlara yönelik yay›nlar›n da¤›t›m›, mezun kulüplerinin ve kulüpte çal›ﬂanlar›n
düzenli ziyaretleri, mezun birliktelikleriyle ilgili yap›lanmalar
(aç›k üyelik durumunda aidat ﬂeklinde planl› ödenen üyelik
ücretleri), mezun derne¤ine yap›lan y›ll›k ödemeler, mezun
derne¤ine zaman içerisinde yap›lan ödemeler, mezun dernekleri üyelerine yönelik seyahat programlar›, mezunlara yönelik
yay›nlar›n abonelik ücreti, kredi kart› uygulamalar›, hizmet ve
fayda sa¤lay›c› hizmetlerin say›s› dikkate de¤er de¤iﬂkenler
olarak ele al›nabilir (Brower, 2006).

Mezun Profili
Türkiye’de mezunlar›n profiline yönelik yap›lan çal›ﬂmalara bakt›¤›m›zda, Ankara Üniversitesi bünyesinde mezunlar›
izlemeyi, onlar›n iﬂ yaﬂamlar›nda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› tespit etmeyi ve bunlar› gidermeye yönelik önerilerini almay›
amaçlayan, 10 y›ll›k sürelerde gerçekleﬂtirilen ve farkl› yürütücülerle sürdürülen bir araﬂt›rma dizisi dikkati çekmektedir.
Buna göre ilk olarak 1975 y›l›nda, Ayﬂegül Ataman, Zahit
Dirik ve Nizamettin Koç taraf›ndan “Ankara Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Mezunlar›: 1965-1975” araﬂt›rmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Leyla Küçükahmet (1985) yürütücülü¤ünde gerçekleﬂtirilen ikinci araﬂt›rmada ise Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden (EBF) 1969-1982 y›llar› aras›nda
mezun olan 1,046 kiﬂinin, hangi kurumlarda ve ne görevlerde çal›ﬂt›klar›n› belirlemek amaç edinilmiﬂtir.
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Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi bünyesinde
mezunlar› izlemeye yönelik üçüncü araﬂt›rma ise Haydar
Taymaz (1995) yürütücülü¤ünde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
araﬂt›rman›n genel amac› ise; 1969-1993 y›llar› aras›nda
A.Ü. E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin lisans program›ndan
mezun olan 3,189 kiﬂinin istihdam durumlar›n› ve istihdam
sorunlar›n› ortaya koymak ve fakülte ile mezunlar aras›ndaki etkileﬂimi art›r›c› önlemlerin neler oldu¤unu saptamakt›r.
Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, AÜ, EBF mezunlar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤u kamu kurumlar›nda çal›ﬂmaktad›r. Özel
kesimde çal›ﬂan mezunlar›n oran› düﬂüktür. Kamu kurumlar›nda çal›ﬂan mezunlar›n yar›s› MEB’e ba¤l› kurumlarda istihdam edilmektedir. Mezunlar›n yar›s› ilk iﬂlerini mezuniyetten
alt› ay sonra bulmuﬂlard›r. Araﬂt›rmaya kat›lan mezunlar›n yar›s›ndan ço¤unun ilk iﬂleri yetiﬂtikleri alanla ilgilidir. Mezunlar, ö¤retim programlar›n›n oluﬂturulmas› s›ras›nda kurumlarla iﬂbirli¤inin sa¤lanamamas› nedeniyle, programlar›n uygulama boyutunda yetiﬂme eksikli¤inin oldu¤una inanmaktad›r.
Mezunlar, çal›ﬂt›klar› kurumlarda, e¤itimde uzmanl›k hizmetlerine önem verilmedi¤i görüﬂündedirler. E¤itim bilimlerindeki uzmanl›k alanlar›n›n yasal görev tan›mlar›n›n yap›lmam›ﬂ
olmas› istihdam aç›s›ndan çeﬂitli sorunlar do¤urmaktad›r. Fakülte mezunlar›n›n bir k›sm›, e¤itim s›ras›nda edindikleri bilgilerin iﬂ yaﬂam›nda s›n›rl› kald›¤› düﬂüncesindedirler. Mezunlar, fakülte ile olan iletiﬂimin yetersiz oldu¤unu belirtmektedirler (Taymaz, 1995). Mezunlar›n kendi alanlar›n›n istihdam
sorunlar›, lisans programlar› hakk›ndaki yorumlar›na dikkat
vererek iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmas› gerekmektedir.
Araﬂt›rman›n buraya kadar olan bölümü, oluﬂturulabilecek
bir mezun izleme sistemi (M‹S) konusunda önemli ipuçlar›n›
içermektedir. Oluﬂturulabilecek bir sisteme ülkemizdeki mezunlar›n yaklaﬂ›mlar›n›n ne olaca¤› sorusu zihinleri meﬂgul etmektedir. Araﬂt›rman›n bundan sonraki bölümünde bu soruya
örnek cevap teﬂkil edebilmesi amac›yla Marmara Üniversitesi
Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar› örneklem grubu olarak
belirlenmiﬂ ve bir anket uygulamas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada mezun izleme sisteminin bireysel ve kurumsal yararlar›n› vurgulamak amac›yla, yüksekö¤retimde mezun
izleme sistemlerine iliﬂkin deneyimleri ortaya koyan çal›ﬂmalar incelenmiﬂ ve bu do¤rultuda ampirik bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu amaç do¤rultusunda kurgulanan araﬂt›rma
modeli betimsel tarama modelinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Betimsel tarama modeli; temelde var olan durumu betimlemeye,
tasvir etmeye yönelik olan yöntemdir. Zaman zaman (sistematik gözlemde oldu¤u gibi) olay›n ortaya ç›kmas›na yol açsalar bile, olaya ve sürece müdahale etmezler. Bu araﬂt›rmada
da var olan durum ortaya konacakt›r (Karasar, 2010).

Mezun ‹zleme Sistemi (M‹S)

Araﬂt›rma Grubu
Araﬂt›rmaya veri toplamak amac›yla oluﬂturulan anket, Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi’nin web sayfas›, facebook, mektup, posta, mail yoluyla toplam 962 kiﬂiye gönderilmiﬂtir. Anketlerden sadece 142 tanesi geri dönmüﬂtür. Araﬂt›rmaya kat›lan 142 kat›l›mc›dan 82’si kad›n, 60’› ise erkektir.

Veri Toplama Arac› ve Araﬂt›rma Süreci
Yüksek ö¤retimde mezunlar›n izlenmesi konusuyla ilgili
yabanc› ve yerli literatür taramas›n›n ard›ndan, araﬂt›rma konusunun temel içerikleri tespit edilmiﬂtir. Tespit edilen bu
baﬂl›klardan yola ç›k›larak, araﬂt›rmaya kat›lan kiﬂilere gönderilen anket formu, aﬂa¤›daki gibi yap›land›r›lm›ﬂt›r:
1. Mezunlar›n mezun derne¤i ve kariyer planlama ihtiyaçlar›na yönelik sorular (11 madde)

Öncelikli olarak, anket formunda yer alan demografik de¤iﬂkenlerle ilgili yüzde ve frekans da¤›l›mlar› verilmiﬂtir. Ard›ndan, anket maddeleri kar›ﬂ›k olarak haz›rlanm›ﬂ olmakla
birlikte, yorumu kolaylaﬂt›rmas› aç›s›ndan, yukar›da bahsi geçen ilgili konu baﬂl›klar› (mezunlar›n mezun derne¤i ve kariyer planlama ihtiyaçlar›, okul y›llar›na duyduklar› özlem, mezun gönüllülü¤ü, hocalarla iletiﬂim ihtiyac›, okula ba¤l›l›k,
mezunlar›n üniversiteden beklentileri) alt›nda toplanarak sunulmuﬂtur.
Kat›l›mc›lar›n mezuniyet y›llar›na iliﬂkin veriler TTT Tablo
1’de yer almaktad›r.

TTT Tablo 1. M‹S anket uygulamas›na kat›lan kat›l›mc›lar›n mezuniyet süre-

leri

2. Okul y›llar›na duyduklar› özleme yönelik sorular (4 madde)

Mezuniyet süresi (y›l)

3. Mezun gönüllülü¤ü ve mezunlar›n yapabileceklerini araﬂt›rmaya yönelik sorular (7 madde)

1-5

4. Hocalarla iletiﬂim ihtiyac›n› araﬂt›rmaya yönelik sorular (6
madde)
5. Okula ba¤l›l›¤› irdeleyen sorular (4 madde)
6. Mezunlar›n üniversiteden beklentilerini ortaya koymaya
yönelik sorular (18 madde)
Anket formunun oluﬂturulmas› sürecinde, öncelikler araﬂt›rma ekibi taraf›ndan belirlenmiﬂ olan bu alt› grubu içeren
toplam 137 soruluk bir madde listesi oluﬂturulmuﬂtur. Daha
sonra, ortak ve ayn› anlama gelebilecek maddeler elenmiﬂ, soru gruplar› sadeleﬂtirilmiﬂ, elde edilen taslak metin uzman görüﬂlerine sunulmuﬂ, gelen öneri, ekleme ve ç›kartmalar neticesinde kalan 50 maddeyle ankete son hali verilmiﬂtir.
Anket formunun gönderildi¤i 962 kiﬂinin tümünün anket
formlar›na cevap vermemesi ve sadece 142 kiﬂinin geri dönmüﬂ olmas› sebebiyle, anket formu bir ölçe¤e dönüﬂtürmek
için yeterli olan say›ya ulaﬂamam›ﬂ, neticede, soru bazl› de¤erlendirme yap›lm›ﬂ ve form ölçe¤e dönüﬂtürülmemiﬂtir. Anket
formunun tercih k›sm›nda yer alan beﬂli Likert yap›s›, yorumu kolaylaﬂt›rmak aç›s›ndan uçlar› birleﬂtirilerek “Kat›lma
e¤ilimi”, “Karas›zl›k e¤ilimi” ve “Kat›lmama e¤ilimi” ﬂeklinde sunulmuﬂtur.
Elde edilen verilerin, araﬂt›rman›n genel kapsam›nda yer
alan bilgiler ›ﬂ›¤›nda analizleri yap›lm›ﬂ ve Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar›n›n ihtiyaç ve beklentileri ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Bu bölümde, anket uygulamalar› ile ilgili istatistiksel iﬂlemlere ve sonuçlar›n de¤erlendirilmesine yer verilmiﬂtir.

F

%

82

57.7

6-10

39

27.5

11-15

10

7.0

16-20

5

3.5

21 ve üstü

6

4.2

142

100

Toplam

TTT Tablo 1’de de görüldü¤ü gibi, anketlere kat›l›m en fazla 1-5 y›l aras› yeni mezunlardan olmuﬂtur. Sonuçlar, 16 y›l
üstü mezunlar›n, kendi mezun olduklar› fakültenin mezunlarla ilgili bir çal›ﬂmas›na karﬂ› daha ilgisiz davrand›klar›n› düﬂündürmektedir. Mezuniyet süresi uzad›kça mezunlar›n üniversiteye aidiyet duygular›n›n azald›¤› düﬂünülebilir.
Ankete kat›lan mezunlar mezun olduklar› alanlara göre
de¤erlendirildi¤inde, en fazla kat›l›m›n E¤itim Bilimleri mezunlar› olduklar› görülmektedir. Alanlar ve da¤›l›mlar› aﬂa¤›daki TTT Tablo 2’de yer almaktad›r.

TTT Tablo 2. M‹S anket uygulamas›na kat›lan kat›l›mc›lar›n mezun olduklar› alanlar
Alan

F

%

Sosyal Alanlar

13

9.2

Fen-Matematik

29

20.4

Güzel Sanatlar

2

1.4

E¤itim Bilimleri

93

65.5

Yabanc› Dil

5

3.5

Toplam

35

100
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TTT Tablo 3. M‹S anket uygulamas›na kat›lan kat›l›mc›lar›n mezun olduklar› alanlarda çal›ﬂma yüzdeleri
Mezun olunan alanda çal›ﬂma

TTT Tablo 4. M‹S anket uygulamas›na kat›lan kat›l›mc›lar›n ö¤retmenlik mes-

lek alan›nda çal›ﬂma yüzdeleri

F

%

119

83.8

Evet

Hay›r

23

16.2

Toplam

142

100

Evet

Anket uygulamas›na en fazla kat›l›m e¤itim bilimleri alan›ndan mezunlar taraf›ndan gerçekleﬂirken, bunu, fen matematik alan mezunlar› izlemiﬂ, en az kat›l›m ise güzel sanatlar
mezunlar›ndan olmuﬂtur.
TTT Tablo 3’de kat›l›mc›lar›n mezun olduklar› alanda istihdam olma yüzdeleri TTT Tablo 4’te de ö¤retmenlik meslek alan›ndaki çal›ﬂma yüzdeleri yer almaktad›r.

Ö¤retmenlik yap›yor musunuz?

F

%

108

76.1

Hay›r

34

23.9

Toplam

142

100

Kat›l›mc›lar›n %83’ü, mezun olduklar› alanda çal›ﬂt›klar›n› bildirirken, %16’s› mezun olduklar› alan›n d›ﬂ›nda mesleklerde çal›ﬂmaktad›rlar. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n %76’s› ö¤retmenlik yapt›klar›n› belirtirken, geri kalan k›s›m ö¤retmenlik
d›ﬂ›nda mesleklerde çal›ﬂmaktad›r.
TTT Tablo 5’de ise, uygulanan anket yoluyla, Marmara
Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar›n›n problem-

TTT Tablo 5. Mezun derne¤i ve kariyer planlama ihtiyac›na yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo
Maddelere kat›l›m e¤ilimi
Mezun derne¤i ve kariyer planlama ihtiyac›na yönelik maddeler

1. Mezun oldu¤um üniversitede bir kariyer planlama merkezinin eksikli¤ini her zaman hissettim.

6. Mezun üniversite iliﬂkisini kuracak bir mezunlar derne¤inin olmas› gerekti¤ine inan›yorum.

19. Mezunlara yönelik web sitesi oluﬂturulmas› gereklidir.

21. Üniversitemde bir mezun derne¤i olup olmad›¤› hakk›nda bir fikrim yok.

23. Her bölüm mezunlara özgü özel günler düzenlemelidir.

Kat›lma
e¤ilimi

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

118

18

6

%

83.1

12.7

4.2

F

122

20

0

%

85.9

14.1

0

F

138

3

1

%

97.2

2.1

0.7

F

108

22

12

%

76.1

15.5

8.5

F

121

16

5

%

85.2

11.3

3.5

F

73

15

54

%

51.4

10.6

38.0

33. Üniversitemde benimle ilgili veri taban› oluﬂturacak e-posta, telefon, adres, iﬂyeri adresi gibi
herhangi bir bilgimin yer almas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

F

132

7

3

%

93.0

4.9

2.1

39. Mezun derneklerinin, üyelerinden sürekli para istemeleri bu tip derneklerden uzak durmama sebep
oluyor.

F

64

49

29

%

45.1

34.5

20.4

24. Elektronik ortamda oluﬂturdu¤umuz bir mezun iletiﬂim grubumuz var.

41. Eski mezunlar›n bilgilerine ulaﬂmak üniversitenin kurum olarak yapmas› gereken bir iﬂtir.

46. Mezun dernekleri yoluyla üniversitemle ba¤lant›m›n sürmesi, kendimi güvende hissetmemi sa¤lar.

50. Mezun derneklerinin herhangi bir faydas› olabilece¤ine inanm›yorum.

72
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F

95

38

9

%

66.9

26.8

6.3

F

65

63

14

%

45.8

44.4

9.9

F

9

25

108

%

6.3

17.6

76.1
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leri do¤rultusunda haz›rlanan maddeler hakk›nda görüﬂleri
de¤erlendirilmiﬂtir.
Anket sorular›ndan 11 tanesi, mezun derne¤i ve kariyer
planlama ihtiyac›na yönelik soru maddelerinden oluﬂmaktad›r.
Bu gruptaki soru maddeleri incelendi¤inde, kat›l›mc›lar›n mezun olduklar› üniversitede bir kariyer planlama merkezinin eksikli¤ini hissettiklerini (%83.1), üniversite ile iliﬂkilerini sürdürmelerini sa¤layacak bir mezunlar derne¤ine ihtiyaç duyduklar›n› (%85.9) ve mezun derneklerinin faydal› olaca¤›na
inand›klar›n› (%76.1) göstermektedir. Ayr›ca sonuçlar, mezunlarla kurulacak iliﬂkinin mezunlara yönelik bir web sitesi
oluﬂturma yoluyla (%97.2) iﬂleyebilece¤ini göstermektedir.
Hatta kat›l›mc›lar, mezun bilgilerine ulaﬂmay› üniversitenin
bir görevi olarak görmektedirler (%66.9). Bu konuda dikkate
de¤er bir sonuç da, kat›l›mc›lar›n %93’ünün kendileriyle ilgili
veri taban› oluﬂturacak e-posta, telefon, adres, iﬂyeri adresi gibi herhangi bir bilginin mezun olduklar› üniversitede bulunmas› gerekti¤ine inand›klar›n› ortaya koymalar›d›r. Bu bölümdeki bilgiler dikkate al›nd›¤›nda, mezun derneklerinin üyelerinden sürekli para istemelerinin bu tip derneklere kat›l›m konusunda kat›l›mc›lar üzerinde çekinceler yaratt›¤› (%45.1) görülmektedir. Kat›l›mc›lar, “mezun dernekleri yoluyla üniversitemle ba¤lant›m›n sürmesi, kendimi güvende hissetmemi sa¤lar” maddesine, %45.8 oran›nda evet derken, kat›l›mc›lar›n
%44.4’ü bu konuda karars›zl›¤›n› belirtmiﬂtir. Bu madde üzerindeki karars›zl›¤›n, mezun dernekleri sistemine al›ﬂ›k olmayan mezunlar›n, sistem ve faydalar› hakk›nda bilgi ve yaﬂant›
eksikliklerinden kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Literatür k›sm›nda de¤inildi¤i gibi, mezunlar›n okul y›llar›na yönelik alg›lar›, mezun derneklerine kat›l›m e¤ilimleri
üzerinde etkili olmaktad›r. TTTTablo 6’da, okul y›llar›na duyulan özlemi ortaya koymaya yönelik soru maddeleriyle ilgili
analiz sonuçlar› yer almaktad›r.

Kat›l›mc›lar›n %90’› ö¤rencilik y›llar›n› ve bölümde geçirdi¤i günleri özlem ve mutlulukla hat›rlad›klar›n› belirtmekte, %54’ü üniversiteyle ba¤›n›n sürmesini istedi¤ini ifade
etmektedir. Kat›l›mc›lar›n %56’s› kendi aralar›ndaki buluﬂma
toplant›lar›na kat›lma e¤ilimindedir. Mezunlar›n, mezun derneklerinin kendilerine sa¤lad›klar› faydalar konusunda bilgilenmeleri, bu konudaki kat›l›mlar›n› art›r›c› olabilir. Nitekim
kat›l›mc›lar›n %72’si, mezun olduktan sonra s›n›f arkadaﬂlar›yla iliﬂkilerini sürdürdüklerini belirtmektedirler.
TTTTablo 7’de ise, mezunlar›n gönüllük bilinçleri ve yapabileceklerini ölçmeye yönelik soru maddelerinin analizini içeren tablo yer almaktad›r.
Tabloda görüldü¤ü üzere, mezunlar›n gönüllü kat›l›mlar›n› gerektirecek faaliyetlere kat›lma konusunda istekli olduklar› görülmektedir. Mezunlarla iletiﬂim kurulabilmenin yolunun mezunlar›n gönüllü çal›ﬂmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünenlerin yüzdesi %80.3, mezunlarla ilgili faaliyetlerde gönüllü
çal›ﬂabilece¤ini belirtenlerin oran› %55.6, mezun oldu¤u bölüm-fakültenin fiziksel mekânlar›n›n iyileﬂtirmesi için organize olmaya ve yard›m etmeye haz›r oldu¤unu belirtenlerin oran›, %54.2, mezun oldu¤u bölümde okumakta olan ö¤rencilere burs imkan› sa¤lamak için organizasyonlarda yer almak isteyenlerin oran› ise %41.5.’dir. Bu oranlar ortama bir gönüllük e¤ilimini ça¤r›ﬂt›rmakla birlikte, kat›l›mc›lar›n %79.6’s›,
eski mezunlar›n yeni mezunlara iﬂ imkanlar› sa¤layabilece¤ine inanmakta ve %77.5’i bir mezun olarak iﬂ hayat›n›, yaﬂad›¤› zorluklar› ve problem çözüm yollar›n› derse gelip ö¤rencilere anlatmak konusunda istekli olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Bu durum, mezunlarla yap›labilecek etkinliklerin planlanmas›nda, baﬂlang›ç aﬂamas›nda yap›lmas› gereken faaliyetlere
›ﬂ›k tutar niteliktedir. Sonuçlardan anlaﬂ›ld›¤› üzere, mezunlar›n bir araya getirilmesi çabalar›nda, birbirlerine iﬂ imkanlar›

TTT Tablo 6. Okul y›llar›na duyulan özlemi ölçmeye yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo
Maddelere kat›l›m e¤ilimi
Okul y›llar›na duyulan özlem

Kat›lma
e¤ilimi

2. Mezun olduktan sonra s›n›f arkadaﬂlar›mla iliﬂkimi sürdürdüm.

3. Bölümümde geçirdi¤im günleri ve ö¤rencilik hayat›m› özlemle ve mutlulukla hat›rl›yorum.

4. Kendi aram›zda düzenledi¤imiz buluﬂma günlerine mutlaka kat›l›yorum.

9.

Üniversite boyunca biriktirdi¤im an›lar›m o kadar güzel ki üniversitemle ba¤›m›n kopmas›n› istemiyorum.

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

102

8

32

%

71.8

5.6

22.5

F

128

3

11

%

90.1

2.1

7.7

F

45

17

80

%

31.7

12.0

56.3

F

78

43

21

%

54.9

30.3

14.8

Cilt / Volume 1 | Say› / Issue 2 | Aral›k / December 2011

73

Ayﬂen Bakio¤lu ve ark.

TTT Tablo 7. Mezun gönüllülü¤ü ve mezunlar›n yapabileceklerini ölçmeye yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo
Maddelere kat›l›m e¤ilimi
Mezun gönüllülü¤ü ve mezunlar›n yapabilecekleri

5.

Mezunlarla iletiﬂim kurulabilmenin yolunun mezunlar›n gönüllü çal›ﬂmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünüyorum.

8. Mezun oldu¤um üniversitenin mezunlarla ilgili her türlü çal›ﬂmas›nda gönüllü olarak çal›ﬂmak isterim.

10. Eski mezunlar yeni mezunlara yeni iﬂ kap›lar› açabilir.

18. Üniversite y›llar›ndaki arkadaﬂlar›mla bir araya gelmemi sa¤layacak organizasyonlar›n içinde yer almak isterim.

Kat›lma
e¤ilimi

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

114

12

16

%

80.3

8.5

11.2

F

79

42

21

%

55.6

29.6

14.8

F

113

19

10

%

79.6

13.4

7.0

F

122

18

2

%

85.9

12.7

1.4

26. Mezun oldu¤um bölüm-fakültenin fiziksel mekânlar›n›n iyileﬂtirmesi için (atölye, laboratuar, araç gereç
sa¤lama vb.) organize olmaya ve yard›m etmeye haz›r›m.

F

77

55

10

%

54.2

38.7

7.0

32. Mezun olduktan sonra benimle ayn› bölümde halen okumakta olan ö¤rencilere burs imkan› sa¤lamak
için organizasyonlarda yer almak isterim.

F

59

43

40

%

41.5

30.3

28.2

37. Bir mezun olarak iﬂ hayat›m›, yaﬂad›¤›m zorluklar›, problem çözüm yollar›m› derse gelip ö¤rencilere
anlatmak isterim.

F

110

29

3

%

77.5

20.4

2.1

sa¤layacak ﬂekilde organize olmalar›n› sa¤layacak bir mezun
etkinli¤i baﬂlatmak ve eski mezunlarla yeni mezunlar›n iﬂ ortam› deneyimlerini paylaﬂmaya yönelik organizasyonlarda bir
araya gelmelerini sa¤lamak, kat›l›m› art›rabilir ve mezun gönüllü¤ünü sa¤lamak için do¤ru bir baﬂlang›ç olabilir.
TTT Tablo 8’de ise, mezunlar›n mezun olduklar› okulla
ba¤lar›n› sürdürmelerinde etkili bir faktör olan, üniversite y›l-

lar›ndaki hocalar›yla iletiﬂim ihtiyaçlar›n› ölçmeye yönelik soru maddelerinin analizi yer almaktad›r.
Analiz sonuçlar›na göre, mezunlar›n üniversiteyle iliﬂkilerini sürdürme konusunda bölümlerindeki e¤itmenler önemli
bir etki yaratamamakta, belli bir hocaya duyduklar› yak›nl›k
önemli bir rol oynamamaktad›r (%40.1). Tablo sonuçlar›na
göre ö¤rencilerin sadece %16.2’si mezun oldu¤u üniversite

TTT Tablo 8. Hocalarla iletiﬂim ihtiyac›n› ölçmeye yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo
Maddelere kat›l›m e¤ilimi
Hocalarla iletiﬂim ihtiyac›

7.

Mezun olduktan sonra üniversiteyle ba¤›m›n sürmesi, belli bir hocaya duydu¤um yak›nl›ktan ileri geliyor.

11. Mezun oldu¤um fakülte ile iliﬂkilerimi hocalar›m arac›l›¤› ile sürdürmekteyim.

13. Üniversitedeki hocalar mezunlarla iliﬂki kurmaya yeterince önem vermiyorlar.

20. Ö¤rencilik hayat›m boyunca hocalar›m›n beni fark etmedi¤ini düﬂünüyorum.

27. Mezun oldu¤um okulda ﬂu anda diyalog kurabilece¤im hiçbir hocam olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
31. Mezun oldu¤um bölüm hocalar›na ulaﬂma çabalar›m›n (e-posta atmak, randevu istemek, mektup
yazmak vb.) sonuçsuz kalaca¤›n› veya hiçbir cevap alamayaca¤›m› düﬂünüyorum.

74

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

Kat›lma
e¤ilimi

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

57

29

56

%

40.1

20.4

39.5

F

23

27

92

%

16.2

19.0

64.8

F

113

21

8

%

79.6

14.8

5.6

F

42

25

75

%

29.6

17.6

52.8

F

60

22

57

%

43.2

15.8

41.0

F

62

27

53

%

43.7

19.0

37.3

Mezun ‹zleme Sistemi (M‹S)

ba¤›n› bir hoca üzerinden sürdürmektedir. Kat›l›mc›lar›n
%41’i mezun olduklar› okulda diyalog kurabilecekleri bir hocalar›n›n varl›¤›na inand›klar›n› belirtmekle birlikte, %43’ü
hocalar›na ulaﬂma çabalar›n›n sonuçsuz kalaca¤›na inanmakta,
%79.6’s› üniversitedeki hocalar›n mezunlarla iliﬂki kurmaya
yeterince önem vermediklerini düﬂünmektedir.
Mezunlarla ilgili izleme çal›ﬂmalar›nda kat›l›m oran›, mezunlar›n mezun olduklar› okula ba¤l›l›klar›yla da do¤rudan
alakal›d›r. TTT Tablo 9, mezunlar›n okullar›na ba¤l›l›klar› hakk›nda fikir edinmeye yönelik soru maddelerinin analizini ortaya koymaktad›r.
Görüldü¤ü gibi, kat›l›mc›lar›n %60.6’s› kendilerini mezun olduklar› üniversiteye gönülden ba¤l› hissetmekte, ancak
%54.9’u ö¤renim hayatlar› boyunca beklentilerine yeterince
cevap verilmemesinin, üniversitelerine ba¤l›l›klar›n› azaltt›¤›n› düﬂünmektedir. Kat›l›mc›lar›n %54.9’u katt›¤› bilgi ve becerilerden dolay› kendisini üniversiteye borçlu hissetti¤ini belirtmektedir. Ayr›ca, mezun derneklerinin gelir kaynaklar›
aras›nda say›labilecek, mezun olduklar› üniversiteyi hat›rlatacak objeleri sat›n alma iste¤inin %64.8 oran›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Görüldü¤ü gibi sonuçlar mezunlar›n ba¤l›l›k düzeylerinin beklendi¤i kadar yüksek olmay›p, orta düzeyde oldu¤unu göstermektedir.
TTT Tablo 10’da ise, ileride gerçekleﬂtirilebilecek çal›ﬂmalarda ›ﬂ›k tutmas› amac›yla, mezunlar›n üniversiteden beklentilerini araﬂt›rmaya yönelik soru maddelerine verilen cevaplara yönelik analiz sonuçlar›n› içermektedir.
Toparlamak gerekirse, genel olarak bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n mezun olduklar› okula karﬂ› olumlu duygular besledikleri (%78.9) sonucuna var›lmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n yar›s›ndan fazlas› meslek hayatlar›nda geldikleri yeri üniversitelerine
borçlu olduklar›n› düﬂünmekte, iﬂ hayatlar›ndaki baﬂar›s›zl›k-

lar›n› kendilerini yetiﬂtiren üniversiteye yüklememekte
(%63.4), %59’u baﬂka bir üniversiteye nispeten bu üniversiteden mezun olmaktan memnuniyet duyduklar›n› belirtmektedirler. Tablodan da anlaﬂ›ld›¤› üzere, kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u (%96) mezun ve üniversitenin birbirinden karﬂ›l›kl› olarak
yararlanmas› gerekti¤ine inanmaktad›r. Ayr›ca dörtte üçü
kendisine bir yarar› oldu¤u takdirde, üniversiteyle ba¤lant›s›n› sürdürmeyi düﬂünmektedir. Kat›l›mc›lar üniversite-mezun
ba¤lant›s›n›n sürmesinde kaliteli e¤itimin önemli bir faktör
oldu¤una inanmaktad›rlar (%89). Ancak bu çaban›n henüz
ö¤renci olduklar› y›llarda baﬂlamas› gerekti¤ini düﬂünmektedirler (%74). Nitekim yar›dan fazlas› mezun oldu¤u üniversitenin kendileriyle iletiﬂim kurma gibi bir heyecan› oldu¤una
inanmamakta, dörtte üçü ise mezun olduklar› üniversitenin
kendilerini aramak bulmak, davet etmek, haber vermek gibi
bir çabas› olmas›n› beklemektedir. Böyle bir çaban›n mezunlar taraf›ndan ilgiyle karﬂ›lanaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r zira kat›l›mc›lar›n %89’u mezun dergisi yoluyla üniversiteyle, hocalarla, akademik geliﬂme ve toplant›larla ilgili bilgilendirme yap›lmas›n›n hoﬂlar›na gidece¤ini belirtmekte, %80’i mezun oldu¤u üniversitede düzenlenen konser, tiyatro, ﬂenlik, gibi organizasyonlara haberi oldu¤u takdirde kat›lmay› düﬂünmekte,
tamam›na yak›n› üniversitenin, mezunlar›na haber notlar›,
mezun dergileri, bilgilendirme e-postalar› göndermesinin
önemli ve faydal› oldu¤unu düﬂünmektedir. Kat›l›mc›lar›n
üçte birden fazlas› için hayat ﬂartlar›, iﬂ, ev, aile hayat› koﬂuﬂturmacas›, üniversite ile iliﬂki kurmaya bir engel olarak görülmemektedir. Mezunlar›n üniversitelerinden bir baﬂka önemli
beklentileri de, üniversitelerinin, mezun olduktan sonra mesleki geliﬂimlerini desteklemesidir (%89). Ayr›ca dörtte üçü
üniversitelerinin geçmiﬂ seneler içinde ülkede faydal› iﬂler
yapm›ﬂ, bilinen kimleri yetiﬂtirdi¤i hakk›nda sa¤l›kl› bir bilgileri bulunmamaktad›r. Yüksek lisans ve doktora seçene¤i, me-

TTT Tablo 9. Hocalarla iletiﬂim ihtiyac›n› ölçmeye yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo
Maddelere kat›l›m e¤ilimi
Okula ba¤l›l›k

Kat›lma
e¤ilimi

12. Kendimi mezun oldu¤um üniversiteye gönülden ba¤l› hissediyorum.

14. Bana katt›¤› bilgi ve becerilerden dolay› kendimi üniversiteme borçlu hissediyorum.
48. Ö¤renim hayat›m boyunca beklentilerime cevap verilseydi, mezun olduktan sonra kendimi üniversiteme
daha ba¤l› hissedebilirdim.
49. Mezun oldu¤um üniversiteyi bana hat›rlatacak hat›ra objeleri sat›n almak hoﬂuma gider.

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

86

35

21

%

60.6

24.6

14.8

F

78

42

22

%

54.9

29.6

15.5

F

76

17

49

%

53.5

12.0

34.5

F

92

40

10

%

64.8

28.2

7.0
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TTT Tablo 10. Mezunlar›n üniversiteden beklentilerini araﬂt›rmaya yönelik soru maddelerine verilen cevaplar için çapraz tablo

Kat›lma e¤ilimi
Mezunlar›n üniversiteden beklentileri

15. Mezun olduktan sonra üniversitemin mesleki geliﬂimimi desteklemesini beklerim.

16. “Keﬂke baﬂka bir üniversitede okusayd›m” diye düﬂünüyorum.

17. Üniversitemle yeniden ba¤ kurmay› sadece yüksek lisans ya da doktora için düﬂünürüm.

22. Mezun oldu¤um üniversiteye ait olumlu duygular beslemiyorum.

25. Henüz ö¤renci oldu¤um y›llarda okulumun benimle ileriye dönük bir iliﬂki kurma çabas› olmas›n› beklerdim.

28. Mezun oldu¤um üniversitenin bizimle iletiﬂim kurma gibi bir heyecan› oldu¤una inanm›yorum.

29. Mezun ve üniversitenin birbirinden karﬂ›l›kl› olarak yararlanmas› gerekti¤ine inan›yorum.

30. Mezun oldu¤um üniversitenin beni aramak bulmak, davet etmek, haber vermek gibi bir çabas› olmas›n›
beklerim.

34. ‹ﬂ hayat›nda yaﬂad›¤›m baﬂar›s›zl›klar, beni yetiﬂtiren bölüme olumsuz duygular beslememe neden oluyor.

35. Mezun olduktan sonra üniversitemin mesleki geliﬂim imkanlar› sunmas›n› beklerim.

Kat›lma
e¤ilimi

Karars›zl›k
e¤ilimi

Kat›lmama
e¤ilimi

F

125

11

6

%

88.7

7.8

3.5

F

33

26

83

%

23.2

18.3

58.5

F

28

21

92

%

19.9

14.9

65.2

F

11

19

112

%

7.7

13.4

78.9

F

105

29

8

%

73.9

20.4

5.6

F

82

50

10

%

57.7

35.2

7.0

F

136

6

0

%

95.8

4.2

0

F

108

29

5

%

76.1

20.4

3.5

F

32

20

90

%

22.5

14.1

63.4

F

117

24

1

%

82.4

16.9

7.0

36. Üniversitenin, mezunlar›na haber notlar›, mezun dergileri, bilgilendirme e-postalar› göndermesinin önemli ve
faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum.

F

135

5

2

%

95.1

3.5

1.4

38. Mezun oldu¤um üniversitede düzenlenen konser, tiyatro, ﬂenlik, gibi organizasyonlara haberim oldu¤u
takdirde kat›lmay› düﬂünürüm.

F

113

22

7

%

79.6

15.5

4.9

40. Üniversitemin geçmiﬂ seneler içinde ülkede faydal› iﬂler yapm›ﬂ, bilinen kimleri yetiﬂtirdi¤i hakk›nda sa¤l›kl›
bir bilgim yok.

F

107

22

13

%

75.4

15.5

9.2

42. ﬁu anda meslek hayat›mda geldi¤im yeri üniversiteme borçlu oldu¤umu düﬂünmüyorum.

F

28

29

85

%

19.7

20.4

59.9

43. Mezun dergisi yoluyla üniversitemle, hocalar›mla, akademik geliﬂme ve toplant›larla ilgili bilgilendirme
yap›lmas› hoﬂuma giderdi.

F

127

14

1

%

89.4

9.9

7.0

44. Üniversite, kaliteli e¤itim verirse ö¤rencinin güvenini sa¤layaca¤›n› böylece mezunlar›n üniversitelerinden
kopmak istemeyece¤ini düﬂünüyorum.

F

127

14

1

%

89.4

9.9

7.0

45. Hayat ﬂartlar›, iﬂ, ev, aile o kadar zaman al›yor ki üniversitem ile iliﬂki kurmak lüks gibi geliyor.

47. Bana bir yarar› oldu¤u takdirde üniversitemle ba¤lant›m› sürdürmeyi düﬂünürüm.
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F

54

35

53

%

38.0

24.6

37.3

F

110

16

16

%

77.5

11.3

11.3
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zun olduktan sonra mezunla üniversite aras›nda yeniden ba¤
kurmak anlam›na gelmekle birlikte, ankete kat›lanlardan sadece %19.9’u bu seçene¤e s›cak bakmaktad›r.

Tart›ﬂma
Akademik doyumu yüksek olan mezunlar›n üniversiteye
aidiyet duygular› da yüksek olmaktad›r. Böylece akademik sistemden yüksek doyum elde etmiﬂ olmak, üniversite mezun faaliyetlerine kat›l›m› ve katk›y› art›rmaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle, akademik doyumu yüksek olan mezunlar, akademik doyumu yüksek olmayanlara göre kendilerini üniversiteye daha yak›n ve ait hissetmektedir. Elde edilen sonuçlara genel olarak
bak›ld›¤›nda, Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi
mezunlar›ndan elde edilen bilgiler ile literatürden elde edilen
bilgiler birbiriyle tutarl› gözükmektedir. Öncelikle, gönderilen anketlerden sadece 142 tanesinin geri dönmüﬂ olmas›,
mezunlar›n bu tip bir uygulamaya gönülsüz davranmalar›, daha baﬂlang›ç aﬂamas›nda anlaml› bulunmuﬂtur. Mezunlarla ilgili çal›ﬂmalar› içeren literatürde (Gaier, 2001 ve 2005), yukar›da belirtildi¤i gibi, “akademik doyumu yüksek olan mezunlar›n üniversiteye aidiyet duygular›n›n da yüksek olmas›, böylece akademik sistemden yüksek doyum elde etmiﬂ olman›n
üniversite mezun faaliyetlerine kat›l›m› ve katk›y› art›rd›¤›”
yolundaki ç›kar›m›n, Marmara Üniversitesi mezunlar› aç›s›ndan da anlaml› oldu¤u düﬂünülmektedir. Akademik doyumun
yüksek olmamas›, mezunlar›n bu tip bir çal›ﬂmaya motivasyonlar›n›n eksik olmas›na yol açmaktad›r.
Di¤er yandan, Gaier (2001 ve 2005) ve Delaney’in (2004)
mezunlar› izlemeye yönelik araﬂt›rmalar›nda e¤itim yaﬂant›s›n›n “doyum” ve “deneyim” aç›s›ndan de¤erlendirildi¤ini söyleyebiliriz. Dolay›s›yla yüksekö¤retimde akademik programlar›n de¤erlendirilmesinde mezun alg›lar›n›n önemli oldu¤u
belirtilebilir. Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi
mezunlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun üniversite y›llar›na ait yaﬂant›sal deneyimlerine karﬂ› olumlu duygular içerisinde olduklar› gözlenmekte ancak mezunlarla ilgili faaliyetlere gönüllü kat›l›mlar›n›n yeterli düzeyde olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n vurgulad›¤› mezun alg›lar›na yönelik
dikkate de¤er bir baﬂka durum ise, mezunlar›n üniversitedeki
hocalar›n mezunlarla iliﬂki kurmaya yeterince önem vermediklerini düﬂündükleri yönündedir. Bu konuda özellikle son
s›n›fta okuyan ö¤rencilerle hocalar aras›nda ileriye yönelik
kurulacak ba¤lara yönelik çabalar›n önemli oldu¤u düﬂünülmektedir.
Ayr›ca mezunlar›n kendilerinden sonraki kuﬂak için olumlu rol modeli olma potansiyeline sahip olduklar› gerçe¤inden
yola ç›k›larak, mezunlar›n iﬂ hayat› ve teknoloji alanlar›nda
mentorluk yapmaya gönüllülük kapasitelerinden faydalan›la-

bilece¤i de düﬂünülebilir. Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar›ndan elde edilen sonuçlar bu konulardaki çabalar›n, daha ziyade mezunlar›n birbirlerine iﬂ olanaklar› sa¤lamalar› ve iﬂ deneyimlerini birbirleriyle paylaﬂmalar›
üzerine odaklanman›n daha verimli sonuçlar getirece¤ini gösterir niteliktedir. Mezunlar mezun olduklar› üniversitenin
mezuniyet sonras› mesleki geliﬂimlerini destekleyici organizasyon ve e¤itim imkânlar›na s›cak bakmaktad›rlar. Ancak bu
beklentileri kendilerinin di¤erlerine mentorluk yapmas›ndan
çok üniversitenin mesleki geliﬂimlerini destekleyici organizasyonlar›na kat›l›m olarak görülmektedir.
Literatürde yer alan bir di¤er önemli bilgi, mezunlar›n,
okula finansal destek sa¤lama konusunda yönlendirilmeleri
gere¤inin de bir sonuç olarak ortaya ç›kmas›d›r (McAlexander, Koenig ve Schouten, 2006; Brower, 2006; Minnear,
2006). Ancak Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi
mezunlar›yla yap›lan anket çal›ﬂmas› sonuçlar›, kat›l›mc›lar›n
yar›ya yak›n›n›n mezun derneklerinin mezunlardan para toplamaya yönelik taleplerinden rahats›zl›k duyduklar›n› göstermektedir. Dolay›s›yla mezunlarla kurulacak irtibatlarda bu
konunun dikkate al›nmas›, ça¤r›lara cevap veren gönüllüleri
kaybetmemek aç›s›ndan önemlidir. Baﬂka üniversite veya fakültelerin mezunlar›n›n para konusunda daha fazla gönüllü
olduklar› veya bu konu hakk›nda s›k›nt› duymad›klar› düﬂünülebilir ancak bu ankete kat›l›m›n e¤itim fakültesi mezunlar›
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i ve durumlar›n› kamu maaﬂlar›na
istinaden de¤erlendirdikleri dikkate al›nmal›d›r.
Çeﬂitli kaynaklar›n ortaya koydu¤u bir di¤er önemli sonuç, mezunlarla iliﬂkileri güçlendirmek ve olumlu bir etkileﬂim sa¤lamak amac›yla, dan›ﬂma kurullar›n›n oluﬂturulmas›
gerekti¤i bilgisidir (Thomas, 2005; Chiavacci, 2005; Brower,
2006; Cohen, 2006). Yabanc› örneklerdeki uygulamalardan
da görüldü¤ü gibi, mezun dernekleri, mezunlar›n koordinasyonunu sa¤layan önemli birimler olarak ortaya ç›km›ﬂ durumdad›r. Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi mezunlar›ndan elde edilen bilgiler, mezunlar›n bir mezun izleme
sistemine ve mezun derne¤ine ihtiyaç duyduklar›n› göstermektedir. Ö¤renciler bir kariyer planlama merkezine ve üniversite ile iliﬂkilerini sürdürmelerini sa¤layacak bir mezunlar
derne¤ine ihtiyaç duymaktad›rlar. Hatta araﬂt›rma sonuçlar›,
mezunlarla irtibat kurma yolunda yol gösterici nitelikte baz›
bulgulara sahiptir. Kat›l›mc›lar›n tamam›na yak›n›, özellikle
web üzerinden kat›l›ma s›cak bakt›klar›n› göstermektedirler.
Sonuçlara göre mezunlar›n büyük ço¤unlu¤u, mezun dergisi,
haber notlar›, bilgilendirme e-postalar› gibi irtibat sistemlerine, üniversitede düzenlenen konser, tiyatro, ﬂenlik, gibi organizasyonlara kat›lmaya isteklidirler.
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Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, gerek literatürden (Brower, 2006; Thomas,
2005; Taymaz, 1995; Küçükahmet, 1985) gerekse de Marmara Üniversitesi’nden elde edilen bulgular, genelde üniversitelerin ve özelde E¤itim Fakültelerinin bir Mezun ‹zleme Sistemi’ne sahip olmalar›n›n, iﬂ yaﬂam›n›n ve sosyal yaﬂam›n bugünkü küresel iklimi ba¤lam›nda önemli bir ihtiyaç oldu¤unu
göstermektedir. Sonuçlar, günümüz ﬂartlar› içerisinde üniversitelerin, e¤itim fonksiyonlar›n›n yan› s›ra, mezunlar›na yönelik destek ve e¤itim sa¤lamak gibi yeni ve önemli bir fonksiyona daha sahip olduklar›n› vurgulamaktad›r. Globalleﬂen
dünyada uluslararas› ba¤lamda bir yer edinmek isteyen üniversitelerin mezunlar›na yönelik profesyonel yap›lanmalar
içerisinde olmalar›, bir yandan mezunlar›na yönelik yeni imkân ve deneyimler sunarken di¤er yandan mezun potansiyelinden faydalanmalar›, kurulacak olan mezun izleme sistemlerinin temel faktörünü oluﬂturmaktad›r. Bunun yan› s›ra mezunlar›n, ö¤renci ç›kt›lar›n›n de¤erlendirilmesine, program
hedeflerine, e¤itim politikalar›na, yönetimin ve üniversite ö¤retim program›n›n de¤erlendirilmesine katk›da bulunabileceklerini de bir sonuç olarak ifade etmek gerekir. Mezunlardan elde edilen bulgular ›ﬂ›¤›nda, mezunlar derne¤ine ihtiyaç
duyulmas›, mezunlara yönelik web sitesinin oluﬂturulmas›,
mezunlara özgü özel günlerin düzenlenmesi ve üniversitede
mezunlara rahatl›kla ulaﬂmay› sa¤layacak iletiﬂim bilgilerinin
yer almas› gibi hususlar ön plana ç›km›ﬂt›r. Bu ba¤lamda mezun dernek ve faaliyetlerine kat›l›mlar›n desteklenmesi önemli görülmektedir. Mezunlar›n, mezun derneklerinin kendilerine sa¤lad›klar› faydalar konusunda bilgilenmelerinin, bu konudaki kat›l›mlar›n› art›r›c› olabilece¤i düﬂünülmektedir. Ayr›ca mezun olunduktan sonra üniversitenin mesleki geliﬂimi
desteklemesi, mezun ve üniversitenin birbirinden karﬂ›l›kl›
olarak yararlanmas›, üniversitenin, mezunlar›na haber notlar›, mezun dergileri, bilgilendirme e-postalar› göndermesi ve
üniversitede verilen e¤itimin kalitesi de mezunlar›n beklentileri aras›nda yer almaktad›r.
Tüm bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda var›lan hükümler, mezunlar› izlemeye yönelik olarak aﬂa¤›daki önerilere yol açm›ﬂt›r:
Üniversitede her düzeyde görev yapanlar›n, mezunlar›n
üniversite ile iliﬂkilerinin ne denli verimli ve yararl› olaca¤› konusunda fark›ndal›k (bilinç) düzeylerinin art›r›lmas›
gereklidir. Ö¤renciler mezun olduktan sonra üniversite ile
iliﬂkilerinin bitece¤ini düﬂünmektedir; çeﬂitli iﬂbirlikleri
oluﬂturulabilece¤inin ve bunun iki yönlü yararl› olaca¤›n›n bilincinde de¤ildirler. Üniversite yöneticileri ve ö¤retim elemanlar› da ﬂu an ki ö¤rencileriyle, mezun olduktan
sonra çeﬂitli konularda iﬂbirli¤i yapabilecekleri bir paydaﬂ
(birim) olabilecekleri bilincini kazanmal›d›rlar. Öncelikle
mezunlar derne¤inin kurularak tüm mezunlar›n ve ö¤ren-
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cilerin bilgilerinin kay›t alt›na al›nmas› ve sürekli güncellenmesi; iﬂbirli¤i için iyi bir baﬂlang›ç oluﬂturabilir. Mezunlar, mezuniyetten sonraki kimlik ihtiyaçlar›n›, mezun
gruplar›n›n yapt›¤› aktiviteler ile giderebilir. Üniversite
yönetimi ise üniversitenin ihtiyaçlar› için, karﬂ›l›kl› beklentileri gözeterek mezunlardan yararlanabilir.
Lisans ve lisansüstü ö¤rencilerine, ö¤renimleri s›ras›nda ald›klar› e¤itimden doyum sa¤lamalar›n›, üniversitenin hizmetine sayg› duymalar›n› ve üniversiteye ait olma duygular›n› geliﬂtirmeyi sa¤layacak, akademik, sosyal ve kültürel nitelikli hizmet sunmak gerekmektedir. Bu yolla mezunlar›n
üniversiteleri ile duygusal ba¤› devam etmekte ve üniversite ile iletiﬂim kurmakta istekli davranabilmektedirler.
Tören ve kutlamalar yeni mezunlar›n, önceki mezunlar ile
bir ba¤ kurmalar›n› ve üniversite için sorumluluk duymalar›n› sa¤layabilir.
Mezunlar; yeni ö¤rencilerin iﬂe yerleﬂtirilmesi, lisans üstü
programlar›n potansiyel ö¤rencileri olmalar›, misafir konuﬂmac›, kariyer günleri program düzenleyicisi, ba¤›ﬂ yapmalar›, sponsorlarla ba¤ kurmalar›, yeni mezunlara gönüllü
mentorluk hizmeti ve staj imkan› vermeleri, ö¤rencilere
burs sa¤lamalar›, e¤itim programlar›n› geliﬂtirici yorum
yapmalar›, iﬂ dünyas› için bilgi, beceri gereklerini anlatan seminerler düzenlemeleri vb. bak›mdan de¤erlendirilmelidir.
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