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1.	  ANKETİN	  AMACI	  /	  ÇERÇEVESİ	  

Anketin	  amacı	  üniversite	  1.	  Ve	  4.	  Sınıfında	  okuyan	  öğrencilerin	  gelecekten	  maddi	  beklenti	  ve	  tatmin	  
düzeylerindekı	  farkları	  ortaya	  koymak.	  

4	  senelik	  lisans	  eğitimi	  öğrencilerin	  gelecek	  beklentileri	  üzerinde	  ne	  tür	  etkiler	  yapıyor	  bunu	  
öğrenmeye	  çalıştık.	  

Anket	  İktisat	  ve	  Mühendislik	  fakültesi	  öğrencilerine	  yapılmıştır.Bu	  sayade	  2	  farklı	  bölümdeki	  
öğrencilerin	  gelecek	  beklentileri	  görülmeye	  çalışılmıştır.	  

2.	  ANKETİN	  KAPSAMI	  

Araştırma	  kapsamında	  belirli	  sayıda	  kişiye	  genel	  olarak	  cinsiyeti,	  okuduğu	  bölümü	  ve	  	  yıllara	  göre	  
maaş	  beklentileri	  sorulmuştur.Bu	  soruların	  cevaplarıyla	  lisans	  eğitiminin	  İktisat	  ve	  Mühendislik	  
öğrencilerinin	  görüşlerinin	  1.	  Sınıftan	  4.	  Sınıfa	  nasıl	  değiştirdiğini	  gözler	  önüne	  sermeye	  çalıştık.	  

3.	  ANKETİN	  SINIRLILIKLARI	  

Anket	  katılımcı	  sayısı	  200	  kişi	  ile	  sınırlı	  tutulmuştur	  .(50	  İktisat	  1	  ,	  50	  İktisat	  4,	  50	  Mühendislik	  1,	  50	  
Mühendislik	  4	  öğrencisi	  ile	  yapılmıştır)	  

Katılımcıların	  kişisel	  bilgilerine	  yer	  verilmemiştir.	  

Katılımcılar	  ile	  birebir	  temasa	  geçilmiştir.	  

Anket	  uygulanırken	  açık	  uçlu	  sorular	  sorulmuştur.	  

4.	  VERİLERİN	  TOPLANMASI	  VE	  ANALİZ	  YÖNTEMİ	  

Anket,	  kişilerle	  yüz	  yüze	  görüşerek	  birebir	  olarak	  yapılmıştır.	  

Anket	  verileri	  Google	  Documents	  (Formlar)	  aracılığıyla	  derlenmiştir.	  

Anketin	  analizi	  imkân	  dahilinde	  Microsoft	  Excel	  üzerinden	  oluşturulan	  grafikler	  ve	  Google	  Documents	  
diyagramlarından	  yaralanarak	  grup	  üyeleri	  tarafından	  yapılmıştır.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



5.	  BULGULAR	  VE	  ÇIKARIMLAR	  

a)Mühendislik	  fakültesinde	  okuyan	  öğrenciler	  İktisat	  fakültesinde	  okuyan	  öğrencilere	  göre	  
okudukları	  fakülteye	  isteyerek	  girmişler.	  

	  

b)İki	  fakültede	  okuyan	  öğrencilerin	  genel	  olarak	  hepsi	  okudukları	  bölümle	  ilgili	  alanlarda	  
çalışmayı	  planlıyorlar.	  Farklı	  alanda	  çalışacağını	  belirten	  denekler	  1	  denek	  hariç	  girişimci	  
olacaklarını	  belirtmiştir.1	  denek	  ise	  milli	  sporcu	  olup	  spor	  yapmaya	  devam	  edecektir.

	  

	  



c)Mezun	  olduğunuzda	  	  ne	  kadar	  sürede	  iş	  bulmayı	  düşünüyorsunuz	  sorusuna	  aldığımız	  
cevaplar	  1.	  Ve	  4.	  Sınıflar	  arasında	  bir	  uçurum	  olduğunu	  gözler	  önüne	  serdi	  1.	  Sınıflar	  genel	  
olarak	  kısa	  sürede	  iş	  bulabileceklerini	  düşünürlerken	  4.	  Sınıflar	  daha	  uzun	  bir	  sürede	  iş	  
bulabileceklerini	  düşünmektedirler.	  

	  	  

d)	  Ne	  kadar	  maaş	  sizi	  tatmin	  eder?	  Sorusunda	  kullanıcıların	  %78	  i	  3500+seçeneğini	  
işaretledi.	  

	   	  



e)Mezun	  olduğunuzda	  ne	  kadar	  maaşla	  işe	  başlayacağınızı	  düşünüyorsunuz	  diye	  
sorduğumuzda	  yine	  1.	  Ve	  4.	  Sınıflar	  arasında	  bir	  uçurum	  ortaya	  çıkıyor.1.	  sınıf	  öğrencileri	  4.	  
Sınıf	  öğrencilerine	  göre	  daha	  yüksek	  maaşla	  işe	  başlayacaklarını	  düşünüyor.	  

1.	  sınıflar	  baz	  alındığında	  iktisat	  öğrencileri	  daha	  fazla	  kazanacağını	  düşünürken	  4	  yıllık	  
eğitimin	  ardından	  4.sınıfta	  mühendislik	  öğrencilerinin	  maaş	  beklentileri	  daha	  yüksek	  hale	  
gelmiştir.	  

	  

f)1	  sınıf	  öğrencileri	  başayacaklarını	  düşündükleri	  maaş	  düzeyinden	  memnunken	  4.	  Sınıf	  
öğrencileri	  başlayacaklarını	  düşündükleri	  maaş	  düzeyini	  beğenmemektedirler.	  

	  



g)	  İşe	  başladıktan	  5	  yıl	  sonra	  sonra	  ne	  kadar	  maaş	  alabileceğinizi	  düşünüyorsunuz	  diye	  sorduğumuzda	  
başlangıç	  maaşı	  olarak	  daha	  düşük	  kazanacağını	  düşünen	  4.	  Sınıf	  öğrencileri	  ve	  1	  .sınıf	  öğrencileri	  
arasındaki	  beklenti	  maaş	  farkı	  	  kapanmıştır.	  Yeni	  beklenti	  düzeyinde	  4.	  Sınıf	  öğrencileri	  genel	  olarak	  
tatmin	  olurken	  1.	  Sınıf	  öğrencileri	  4.	  Sınıflara	  nispeten	  daha	  az	  tatmin	  olmuştur.	  	  

	  

	  

	  

	  



h)	  10	  yıl	  sonra	  ne	  kadar	  maaş	  alabileceğinizi	  düşünüyorsunuz?	  Sorusuna	  verilen	  cevaplarda	  
1.	  Ve	  4.	  Sınıf	  cevapları	  birbirine	  yakın	  bir	  seyire	  girse	  de	  1.	  Sınıfların	  maaş	  beklentileri	  daha	  
yüksektir.	  Benzer	  maaş	  sevilerini	  izleyen	  mühendislik	  ve	  iktisat	  öğrencilerinde	  iktisat	  
öğrencilerini	  aldıklarını	  maaş	  düzeyini	  beğenme	  oranları	  ise	  daha	  düşüktür	  .	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



i)	  15	  yıl	  sonra	  ne	  kadar	  maaş	  almayı	  düşünüyorsunuz?Sorusuna	  İktisat	  öğrencilerinin	  
beklentilerinin	  	  çok	  artmadığını	  gözlemliyoruz.	  Yani	  10	  yıl	  sonra	  bekledikleri	  ve	  15	  yıl	  sonra	  
bekledikleri	  kazanç	  arasında	  pek	  bir	  fark	  olmadığı	  gözler	  önüne	  serilmiştir.Maaş	  beklentisi	  
artmazken	  tatmin	  düzeyi	  sabit	  kalmıştır.	  

Mühendislik	  öğrencileri	  ise	  beklentilerini	  arttırmış,	  10	  yıl	  sonrasına	  kadar	  iktisat	  
öğrencileriyle	  maaş	  beklentileri	  neredeyse	  aynı	  iken	  15	  yıl	  sonra	  mühendislik	  
öğrencilerinin	  maaş	  beklentileri	  daha	  yükseğe	  ulaşmıştır.Maaş	  beklentisinin	  yanında	  
tatmin	  düzeyleride	  neredeyse	  %100	  hale	  gelmiştir.	  

	  

	  

	  



6.	  SONUÇ	  

Yaptığımız	  anket	  ile	  üniversitenin	  1.	  Sınıfında	  olan	  öğrencilerin	  4.	  Sınıf	  öğrencilerine	  göre	  
ilk	  işe	  başlama	  ve	  ilk	  maaş	  beklentisi	  konusunda	  çok	  daha	  iyimserdir.1.sınıf	  öğrencileri	  4.	  
Sınıflara	  göre	  hemen	  ise	  girip	  onları	  tatmin	  edebilecek	  maaşı	  kazanabileceklerini	  
düşünmektedirler.Ama	  zaman	  geçtikçe	  beklenen	  maaş	  düzeyi	  1.	  Ve	  4.	  Sınıflar	  arasında	  
aynı	  seyirde	  devam	  etmeye	  başlar.	  Yani	  uzun	  vadede	  1.	  Ve	  4.	  Sınıflar	  arasında	  beklenti	  
farkı	  kalmamaya	  başlıyor.	  

Başlangıçta	  İktisat	  ve	  mühendislik	  öğrencileri	  arasında	  beklenti	  tatmin	  düzeyleri	  
birbirlerine	  benzerken	  çalışma	  süresi	  arttıkça	  mühendislik	  fakültesindeki	  öğrencilerin	  
beklentileri	  artmaktadır.İktisat	  öğrenileri	  ise	  10	  ila	  15	  yıl	  arasında	  maaş	  farkları	  
olmayacağını	  düşünmektedirler.	  

	  


