
MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ RAPORU (Aralık 2019) 

Matematik Bölümü mezun öğrencilerine yapılan Mezun Öğrenci Anketi sonuçları Matematik Bölümü-

Öğrenci İlişkileri ve Anket Komisyonu üyelerimizce değerlendirilmiş olup eksik veya iyileştirilmesi 

gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Mezun öğrencilerimizden 82 kişi anketi doldurmuştur.   

1. Mezun öğrencilerimizin yaklaşık olarak %77 lik kısmı devlet okulunda kadrolu, özel okul, geçici 

öğretmenlik, serbest öğretmenlik ve kamu kuruluşları olmak üzere çeşitli kurumlarda 

çalışmaktadır. Fakat % 23 gibi önemli bir bölümü herhangi bir kurumda çalışmamaktadır. 

Çalışamayan öğrencilerimizin mümkün ölçüde neden çalışamadıklarının araştırılıp, öğrenci ve 

mezunlara yönelik kariyer çalışmalarının yapılması ve gerekli yeterliliklerin kazandırılması 

hedeflenmelidir.  

2. Çalışmayan mezunlarımızın mezuniyet yılı dağılımına bakıldığında yeni mezun olmuş kişilerin 

işsizlik oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında iş 

bulmakta sorun yaşamalarının önüne geçmek için son sınıf öğrencilerine kariyer arama iş 

imkanları elde etme noktasında seminerler ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.  

3. Mezun öğrencilerimizin %85.4’ ü lisans öğrenimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına 

başlamış ve %14.6 lık bölümü lisansüstü programlarına başvurarak eğitim ve çalışma 

hayatlarına devam etmektedir. Yüksek lisans yapma yüzdesini daha yukarı çıkarmak adında 

uygun öğrencilere son sınıfta bilgilendirme programları düzenlenebilir.  

4. Mezun öğrencilerimizin % 50’sinden fazlası bölümümüzden aldığı eğitimden ve bu eğitimin iş 

hayatlarındaki kullanılabilirliğinden memnun olmaktadır. Fakat aldıkları yabancı dil eğitim 

seviyelerinin yeterlilikleri orta ve zayıf olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin yabancı dil 

yeterliliklerinin arttırılması için ilgili kurumlarla görüşülmesi gerekmektedir.  

5. Mezun öğrencilerimiz üniversitemizin fiziki şartlarından, üniversite idari personelinden, sosyal 

ve kültürel faaliyetlerinden, genel olarak memnun kalmışlardır. Bu memnuniyetin arttırılması 

için yapılabilecekler ilgili kuruma iletilmelidir.  

6. Mezun öğrencilerimiz üniversitemizin akademik personeli hakkındaki görüşleri çok iyi seviyede 

olduğu gözlemlenmektedir. Fakat matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu 

kavramları ilişkilendirebilmede, bilimsel ve matematiksel düşünme becerileri kazanabilme ve 

bu becerilere dayalı rasyonel veya analitik düşünme tekniği kazandırabilmede % 60 oranında 

iyi olduğu görülmektedir. Bu becerilerin nasıl geliştirilebileceği eğitimine devam eden 

öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş ve sosyal yaşamlarındaki kalitelerinin arttırılması 

sebebiyle ilgili komisyonlar tarafından belirlenerek ilgili makamlara iletilmelidir.  

7. Mezun öğrencilerimizin % 60 dan fazlası bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini 

sürekli yenileme becerisi kazanabilmede, ve bu alanda ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanabilme, matematik alanındaki bir problem oluşturma ve çözebilmede, sonuçları 

değerlendirebilme ve bunları yazılı ve sözlü aktarabilmede, güncel problemlere matematiksel 

prensipleri uygulayabilmede, farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini matematikte 

kullanabilmede iyi olduklarını belirtilmektedir. 


