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Değerli Mezunumuz,        

Mezunlarımızla iletişimi güçlendirmek ve memnuniyeti arttırmak amacıyla “Mezun Memnuniyet Anketi” hazırladık. Bu ankete 
vereceğiniz cevaplar, sizden sonraki öğrencilerimize daha yararlı bir eğitim-öğretim sağlayabilmek için önem taşımaktadır. 
Lütfen soruları dikkatlice okuyun ve kendi durumunuzu en iyi ifade eden seçeneği işaretleyin. Katkılarınız için şimdiden teşekkür 
eder, kariyer yolculuğunuzda başarılar dileriz. 

T.C İstanbul Kent Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından  “Mezun Memnuniyet Anket Formu”  üzerinde yer alan boşluklara ilgili 
kişisel verilerinizi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince 
kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “işleme faaliyetinin 
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla işleyecek; aynı amaç ve 
hukuki sebebe dayanarak Üniversite hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır. Kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi 
taleplerinizi, Üniversite’ye iletebilirsiniz. 

KVK Aydınlatma Metnini; 

 Okudum, Onaylıyorum 

Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin mezun bilgi ağı sistemi üzerinde tutulmasına, 
işlenmesine; 

 Açık rıza veriyorum. 

 Açık rıza vermiyorum. 

 
Tarafıma bilgilendirme ve tanıtım yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine; 

 Açık rıza veriyorum. 

 Açık rıza vermiyorum. 
  

BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER (Bu bölümdeki bilgiler sadece istatistiksel amaçlar için kullanılacaktır.) 

1. Doğum Yılınız: 

2. Cinsiyetiniz: Kadın ( )    Erkek( )  

3. Ülkeniz: T.C. ( )    Diğer ( ) 

4. Cep numaranız: 

5. E-posta adresiniz: 

6. Alternatif e-posta adresiniz: 

7. Eğitim Düzeyiniz (Lütfen en son mezun olduğunuzu bölüm/programı dikkate alınız.) 

      (  ) Ön Lisans              (  ) Lisans           (  ) Yüksek Lisans            (  ) Doktora  

8. Mezun olduğunuz Enstitü/Fakülte/MYO/SHMYO Adı: 

9. Mezun olduğunuz Bölüm/Program: 

10. Mezuniyet yılınız:  
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11. Çalışma durumunuz:  

☐ Çalışıyorum (Bu seçeneği işaretleyenler 12,13,14,15,16’ncı soruları da cevaplamalıdır) 

☐ Çalışmıyorum/iş arıyorum  

☐ İş aramıyorum 

☐ Çalışıyorum ama başka iş arıyorum 

☐ Sınavlara hazırlanıyorum (KPSS, DGS, ALES vb)    

☐ Diğer   

12. Çalışıyorsanız  

☐ Mezuniyet alanımla ilgili bir alanda çalışıyorum 

☐ Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda çalışıyorum 

13. Çalışıyorsanız iş bulma yönteminiz: 

☐ İş bulma siteleri (kariyer.net, secretcv, yenibiris.com vb.) 

☐ Üniversite aracılığıyla 

☐ Referans ile 

☐ Diğer 

14. Çalışmakta olduğunuz kurumun/işyerinin sektörü 

☐ Kamu Sektörü   

☐ Özel Sektör    

☐ Sivil Toplum Kuruluşu   

☐ Kendi işyerim    

☐ Diğer 

15. Çalışmakta olduğunuz kurum/işyerindeki konumunuz: 

( ) İşveren ( ) Yönetici ( ) Sorumlu ( ) Uzman ( ) Uzman Yardımcısı ( ) Tekniker   ( ) Eleman    

16. Çalışmakta olduğunuz firmanın adı, iletişim bilgileri: _______________________________________ 

17. Tanıdıklarınıza İstanbul Kent Üniversitesinde eğitim almalarını tavsiye eder misiniz? 

( ) Kesinlikle tavsiye ederim    

( ) Tavsiye ederim    

( ) Kararsızım    

( ) Tavsiye etmem     

( ) Kesinlikle tavsiye etmem 
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BÖLÜM 2: İstanbul Kent Üniversitesi’nden mezun olduğunuzda, yeterlik düzeyinizi nasıl belirtirsiniz. 

Sorular Yeterlilik Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Çok 
Yetersiz 

Yetersiz 
 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli  Çok Yeterli 

1 Meslek bilgisi açısından (içerik, ilkeler, kurallar, 
kuramlar vb.)  

     

2 Mesleki beceriler açısından (mesleki bilgiyi gerçek 
hayatta kullanma) 

     

3 Mesleki bilgi ve becerileri yeni durumlara 
uyarlama açısından 

     

4 Meslekle ilgili teknolojiyi kullanma açısından 
(araç-gereç, bilgisayar, yazılım vb.)  

     

5 Eleştirel düşünme açısından 
     

6 Yeni durumlara uyum sağlama açısından 
     

7 Yeni fikirler üretme (yaratıcılık) açısından 
     

8 Problem çözme açısından 
     

9 Karar verme açısından 
     

10 Takım çalışması açısından 
     

11 İletişim açısından 
     

12 Planlama açısından 
     

13 Araştırma açısından 
     

14 İş disiplini açısından 
     

15 Girişimci ruh açısından 
     

 

BÖLÜM 3: MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Aşağıdaki maddelerle ilgili derecelendirmenizi 1 (Kesinlikle 
Katılmıyorum) ile 5 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında yapabilirsiniz. Eğer bir madde ile ilgili yeterli fikriniz yoksa, “Fikrim Yok” 
seçeneğini işaretleyebilirsiniz.) 

Sorular 1 2 3 4 5  

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Fikrim 
Yok 

1 İstanbul Kent Üniversitesi mezunu 
olmaktan gurur duyuyorum. 

      

2 İstanbul Kent Üniversitesine bilinçli bir 
tercihle gelmiştim. 
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3 
Bitirdiğim bölümün/programın özellikleri 
ve içeriği hakkında tercihimi yapmadan 
önce fikrim vardı. 

      

4 Mezun olduğum alanla ilgili bilgileri 
kariyerimde kullanıyorum. 

      

5 
Mezun olduğum bölümün/programda 
aldığım eğitim kariyerimde kendimi yeterli 
hissetmemi sağladı. 

      

6 Aldığım eğitim kariyerimin başlangıcındaki 
beklentilerimi karşıladı. 

      

7 
Aldığım eğitimin farklı disiplinlerdeki 
meslek üyeleri ile bir takım halinde çalışma 
becerilerimi geliştirdiği kanısındayım. 

      

8 
Aldığım eğitimin karar verme, problem 
çözme ve çözüm odaklı düşünme 
becerilerimi geliştirdiği kanısındayım. 

      

9 Aldığım eğitimin eleştirel düşünme 
becerimi geliştirdiği kanısındayım. 

      

10 Aldığım eğitimin yaratıcılık ve girişimcilik 
becerilerimi geliştirdiği kanısındayım. 

      

11 
Alanımın gerektirdiği düzeyde teknolojik 
araç-gereç ve yöntemleri kullanabilme 
yetkinliğine sahibim. 

      

12 
Aldığım eğitim sonucunda alanımla ilgili 
iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil 
bilgisine sahibim. 

      

13 Eğitim sürecim boyunca bilgiye erişim ve 
araştırma becerileri kazandım. 

      

14 Aldığım eğitimin insanlarla olan iletişim 
becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum. 

      

15 
Eğitimim sırasında, etik ve mesleki 
sorumluluk anlayışlarını kazandığımı 
düşünüyorum. 

      

16 Aldığım eğitim süresince iş dünyasını 
tanımak için çeşitli olanaklar sunulmuştur. 

      

17 
İstanbul Kent Üniversitesi’nde sosyal 
sorumluluk projelerine sağlanan olanaklar 
yeterliydi. 

      

Belirtilen sorular dışında eklemek istediğiniz hususlar, görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 
 

 

 

 

 


