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 Mersin Meslek Yüksekokulu Mezun İzleme Komisyonu, 22.01.2020 tarihinde kurulmuş olup, 
MEÜ. Kalite Güvencesi Periyodik İş ve İşlemler Listesi Md.24 gereği, her yarı yıl sonu itibariyle mezun 
öğrencilerin durumunu değerlendirme, izleme, geliştirme ve raporlama çalışmalarını yürütmekle 
görevlidir. Mersin Üniversitesi, son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla, kalite güvencesi 
felsefesine verdiği önemi ve eğitim-öğretim sisteminin rekabet edebilirliğini artırmaya ilişkin 
kararlılığını göstermiştir. 
 Günümüz dünyasının sosyo-ekonomik ve teknolojik koşulları, eğitim kurumlarının klasik 
işlevlerinin ötesinde bazı yeni işlevleri de yürütmesini ve böylece yetiştirilme sürecindeki çocukların 
ve gençlerin daha farklı düzlemlerde ve daha yakından desteklenebilmesini gerekli ve zorunlu 
kılmaktadır. Özellikle teknolojik dönüşümlerin olanaklı kıldığı bilgisayar ve web sistemlerinin sağladığı 
koşulların hem uzaktan eğitim modeli hem de e-ortam çerçevesinde etkin biçimde değerlendirilmesi 
hedeflenmelidir. Bu bağlamda, Mersin Üni.’nin mezun izleme süreçleriyle hedeflediği noktalara 
ulaşabilme yönündeki çalışmaları devam etmekte olup, önceki yıllarda Mezunlar Derneği aracılığıyla 
yürütülen etkinliklere ek olarak, üniversite bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu mezunlarının bilgilerinin toplanmasını sağlayan bir web sitesi oluşturulmuştur. Ayrıca, 
tüm akademik birimlerde mezun izleme komisyonlarının oluşturulması yoluyla, alt birimlerin bu 
sürece doğrudan katılması sağlanmıştır. Henüz yeni bir oluşum sürecinin devam etmesine ek olarak, 
Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik ve toplumsal krizlerin olumsuz etkileri bu süreçleri  
aksatmıştır. 
 Mersin Meslek Yüksekokulu Mezun İzleme Komisyonu’nun, Kovid-19 pandemisi sürecindeki 
aksaklıklar ve Yüksekokulumuza yüklenmiş olan yeni işyükü nedeniyle Ağustos ayına kadar bir 
değerlendirme toplantısı yapabilmesi mümkün olamamıştır. Fakat, Mersin Üniversitesi’nin “uzaktan 
eğitim” modeline geçiş sürecinde göstermiş olduğu hızlı uyum ve yüksek performansta, 
Yüksekokulumuzun alt yapısının da katkısı olduğu kabul edildiğinde, mezun izleme süreçlerinin 
geliştirilebilmesi için gerekli olan teknik çerçevenin daha uygun hale getirilebileceği görülmüştür. 

 
Yüksekokulumuzun 2018 ve 2019 yıllarına ait mezun sayıları, program bazında aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. Bu veriler, Yüksekokul öğrenci işleri birimi veri tabanından derlenmiştir. 
 
Programlara Göre Mezun Sayıları  2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıdaki istatistiksel verilerin etkin bir kaynak olarak kullanılabilmesi, Komisyon 

çalışmalarının olanaklarıyla bağlantılıdır. Bu bağlamda, öncelikle, Mersin Üni. Rektörlüğü merkez 
birimlerine bağlı bir alt birim olan Mezun İzleme Komisyonu’nun görevlerini gerçekleştirebilmesi için 
ihtiyaç duyduğu temel bileşenlerin saptanması ve bunlara ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik 
çalışmalarla ilk adımların atılması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim, alt birimlere kaynak niteliğinde 
istatistik veriler sağlayabilecek olan “mezun.mersin.edu.tr” web portalında henüz etkin bir veri  

Program Adı 2018 2019 

Bilgisayar Programcılığı 46 32 

Eczane Hizmetleri 56 64 

Elektronik, Otomasyon ve Elk.Haberleşme 42 62 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 27 26 

İş Sağlığı ve Güvenliği 22 39 

Ormancılık ve Orman Ürünleri 26 28 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 21 19 

Toplam 240 270 



 
akışının sağlanamadığı saptanmıştır. Mersin MYO Mezun İzleme Komisyonu’nun çalışmalarını 
yürütebilmesi amacıyla, öncelikli olarak atılması gereken  bazı  temel adımlar söz konusudur: 

- Mezun öğrencilerle bağlantı kurulmasını sağlayacak yeni bir web sitesinin kurulması veya 
mevcut web sitemize yeni menüler eklenmesi 

- Mezun öğrencilerin, mezuniyet sonrasında Yüksekokul ile iletişime geçme ihtiyacı 
doğuracak ve cazibe kaynağı olacak yeni çalışmaların yapılması 

- Mersin Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde oluşturulacak merkezi bir Mezun İzleme 
Birimi’nin yazılı ve görsel medya olanakları yoluyla alt birimlerin mezun izleme 
faaliyetlerinin koordine edilmesi 

 
Sonuç olarak, Mezun İzleme Komisyonu çalışmalarının, üyelere göre yapılmış bir işbölümü ve 
görev dağılımıyla yürütülebilmesi için, Rektörlük birimlerinin sağlayacağı olanaklara paralel 
olarak belirlenmiş bir yapılacak işler listesinin hazırlanması; bu listedeki işlerin bir programa 
göre yapılması ve 2021 Bahar döneminden itibaren yeni mezunların istihdam durumuyla ilgili 
yeni verilen toplanmasına başlanmış olması gerektiği görülmüştür. 

 
 


