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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UNIVERİ ANALİZ RAPORU 

Yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını değerlendirmek ve bu 

değerlendirmeleri baz alarak ülkemizin beşeri sermaye yapısını güçlendirecek politika 

tavsiyeleri üretilmesine destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

Başkanlığı ilk kez 2019 yılında Üni-Veri projesini hayata geçirmiştir. Bu proje kapsamında 

Yükseköğretim Kurulundan alınan üniversite mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan 

alınan çalışan bilgileri anonim hale getirilerek eşleştirilmiş ve kapsamlı mikro veri setleri 

oluşturulmuştur. Bu çalışma, 2014-2019 yılları arasında 4 yıllık bir programdan mezun olan 

öğrencilerin bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim fakülteleri ve 35 yaş üzeri  

mezunlar analize dahil edilmemiştir. Bu proje kapsamında 6 temel gösterge 

değerlendirilmiştir: 

1. Başlangıç Ücreti 

2. İş Bulma Süresi 

3. Nitelik Uyuşmazlığı 

4. Kamu İstihdamı 

5. Sektör Dağılımı 

6. Firma Büyüklüğü Dağılımı 

Hacettepe Üniversitesi’nin mezunlarına ait veriler, ülke verileri ile birlikte aşağıda 

sunulmuştur. 

A) Başlangıç Ücreti: Hacettepe Üniversitesi mezunlarının %37,03’ü yaptığı işin karşılığı 
olan ücreti aldığını ifade ederken, %48,58’i yaptığı işin karşılığı olan ücreti almadığını 
belirtmiştir (Şekil 1).  Bu kapsamda, ülkemizdeki mezunlara ilişkin  veriye 
ulaşılamamıştır. 
 

 
Şekil 1. Mezunların maaş/ücret sistemi 



B) İş Bulma Süresi: Yükseköğretimde İşgücü Piyasası Endeksi (YİPE)’ne göre Hacettepe 
Üniversitesi’ne ait veri 64,88 iken, ülke ortalaması 61,13’dür. Hacettepe Üniversitesi 
mezunlarının istihdam oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu gözlenmiştir. 
 
Mezunların iş bulma süreleri dikkate alındığında, Hacettepe Üniversitesi mezunlarının 
%7,8’nin mezun olmadan önce, %51,1 ‘nin 0-6 ay arasında, %14,6’sının 6-12 ay 
içerisinde, %26,5’inin 12 ay ve üzeri sürede iş bulduğu tespit edilmiştir. Ülkemiz 
mezunlarının iş bulma sürelerine baktığımızda %9,9’unun mezun olmadan önce, 
%51,5’nin 0-6 ay arasında, %13,2’sinin 6-12 ay içerisinde, %25,4’ünün 12 ay ve üzeri 
sürede iş bulduğu tespit edilmiştir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Mezunların İş Bulma Süreleri 
 
Tüm mezunların iş bulma süreleri incelendiğinde, özellikle mezun olmadan önce ve ilk 
6 ay dikkate alınırsa, Hacettepe Üniversitesi mezunlarının daha kısa sürede iş buldukları 
görülmüştür 
 

C) Nitelik Uyuşmazlığı: Mezunların çalıştıkları işlerin eğitim seviyelerine uygunluğuna 
bakıldığında, Hacettepe Üniversitesi mezunlarının %68,3’ünün niteliklerine uygun 
işlerde çalıştığı, %13’ünün orta derecede niteliklerine uygun işlerde çalıştığı, 
%14,6’sının çalıştıkları işlerde düşük nitelik uyumu, %4,1’nin yüksek nitelik uyuşmazlığı 
olduğu görülmüştür. Ülkemiz genelinde mezunların çalıştıkları işlerin eğitim 
seviyelerine uygunluğuna bakıldığında %55,9’nun niteliklerine uygun işlerde çalıştığı, 
%15,4’ünün orta derecede niteliklerine uygun işlerde çalıştığı, %21’inin çalıştıkları 
işlerde düşük nitelik uyumu, %7,7’sinin yüksek nitelik uyuşmazlığı olduğu görülmüştür 
(Şekil 3). 
 



 
Şekil 3. Mezunların Çalıştıkları İşlerdeki Nitelik Uygunluğu 
 

Hacettepe Üniversitesi mezunları, genel olarak niteliklerine uygun işlerde çalışmaktadırlar. 
 

D) Kamuda İstihdamı: Hacettepe Üniversitesi mezunlarının kamuda işe yerleşme oranı 
%40,3; ülkemizde mezun olanların kamuda işe yerleşme oranı % 38,7’dir. Hacettepe 
Üniversitesi mezunlarının kamu istihdamının ülke ortalamasının üzerinde olduğu 
gözlenmiştir. 
 

E) Sektör Dağılımı: Hacettepe Üniversitesi mezunlarının %27,5’si Eğitim sektöründe; 
12,7’si Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler alanında; 10,5’si Toptan ve Perakende 
Ticaret alanında; 16,5’i İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet faaliyetleri alanında; %32,8’i 
diğer alanlarda çalışmaktadır.  
Ülkemizdeki tüm mezunların sektör bazında dağılımları incelendiğinde Eğitim %28; 
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler alanında %10,3; Toptan ve Perakende Ticaret 
alanında %11,5; İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet faaliyetleri alanında %10,1; diğer 
alanlarda %40,1 olduğu görülmüştür (Şekil 4). 



 
Şekil 4. Mezunların sektör bazında dağılımı 
 
Mezunların istihdam türü incelendiğinde, Hacettepe Üniversitesi mezunlarının 
%43,69’unun memur, %39,29’unun öğretim elemanı, %2,62’inin sözleşmeli personel, 
%14,17’sinin sürekli işçi olduğu görülmüştür. Ülkemiz genelindeki mezunların da 
%36,03’ünün memur, %40,15’inin öğretim elemanı, %5,89’unun sözleşmeli personel, 
%17,74’ünün sürekli işçi olduğu görülmüştür. Ayrıca, %0,02’sinin hukuk hizmetleri 
personeli olduğu görülmekle birlikte Hacettepe Üniversitesi için bu veri 
bulunmamaktadır (Şekil 5). 
 
Hacettepe Üniversitesi mezunlarının İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet faaliyetleri alanında 
çalışma oranının belirgin şekilde yüksek olmakla birlikte diğer sektörlerde, genel olarak 
ülke ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. 
 
 



 
Şekil 5. İstihdam türüne göre dağılım 
 
 
Öğretim elemanı olarak çalışan mezunlarımızın %38,91’i araştırma görevlisi, %17,63’ü 
öğretim görevlisi, %12,46’sı doktor öğretim üyesi, %15,81’inin doçent ve %15,2’si 
profesördür. Ülke genelindeki mezunların %20,98’i araştırma görevlisi, %32,52’si 
öğretim görevlisi, %22,76’sı doktor öğretim üyesi, %11,5’i doçent ve %12,24’ü 
profesördür (Şekil 6). 
 

 
Şekil 6. Öğretim Elemanı Ünvanlarının Dağılımı 



Hacettepe Üniversitesi mezunlarının ünvanları incelendiğinde üst düzey yönetici oranı 
%0,61 iken ülkemiz genelindeki mezunların %1,34’ü üst düzey yöneticidir. 
Üniversitemiz mezunlarının %0,73’ü uzman/uzman yardımcısı olarak görev yaparken 
ülkemiz genelindeki mezunların %1,74’ü uzman/uzman yardımcısı olarak 
çalışmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz mezunlarının %40,02’si öğretim elemanı olarak 
çalışırken, ülke genelinde bu oran %40,53’dür (Şekil 7).  

 
Şekil 7. Genel Ünvan Dağılımı 
 

F) Firma Büyüklüğü Dağılımı: Hacettepe Üniversitesi mezunlarının çalıştıkları firma 
büyüklüğü incelendiğinde mezunlarımızın mikro ölçekli firmalarda %15,6, küçük ölçekli 
firmalarda %26, orta ölçekli firmalarda %22,9 ve büyük ölçekli firmalarda %35,5 
oranında çalıştığı görülmüştür. Ülkemizdeki mezunların çalıştıkları firma büyüklüğü 
dikkate alındığında, mikro ölçekli firmalarda %17,1; küçük ölçekli firmalarda %25,1; 
orta ölçekli firmalarda %22,5 ve büyük ölçekli firmalarda %35,3 oranında mezun 
çalışmaktadır (Şekil 8). 
 



 
Şekil 8. Mezunların çalıştıkları Firmaların Büyüklüğüne Göre Dağılımı 

 

SONUÇ  

 
1.Hacettepe Üniversitesi mezunlarının; 

● İş bulma sürelerinin ülke ortalamasına yakın olduğu, 

● İşgücü Piyasası Endeksi’nin ülke ortalamasının üzerinde olduğu, 

● Ağırlıklı olarak insan sağlığı, sosyal hizmet ve eğitim alanlarında çalıştıkları 

● Kamuda çalışma oranının, ülke ortalamasının üzerinde olduğu, 

● Yoğunlukla, öğretim elemanı ve memur olarak çalıştıkları, 

● Öğretim elemanı olarak çalışanların büyük oranda araştırma görevlisi olduğu, 

● Üst düzey yönetici, uzman/uzman yardımcısı ünvanlarının ülke ortalamasının altında 

olduğu, 

● Çalıştıkları firma büyüklükleri dikkate alındığında ülke ortalamasına benzer olduğu, 

● Büyük oranda niteliklerine uygun işlerde çalışırken yaptıkları işin karşılığı olan ücreti 

almadıkları görülmüştür. 

2. Bu çalışma, 2014-2019 yılları arasında 4 yıllık bir programdan mezun olan öğrencilerin 

bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Önlisans ve Lisansüstü mezunlarına ilişkin veriler 

bulunmamaktadır 

ÖNERİLER 

1. Önlisans, lisans ve lisansüstü program mezunlarımıza erişimi sağlamak üzere kurumsal 

mezun izleme sisteminin kurulması  

2. Kurumsal olarak yapılandırılan mezun izleme sisteminden sistematik olarak elde 

edilecek verilerin, sektör ihtiyaçlarını da gözeterek üniversitemizin kalite politikaları, 



stratejik amaç ve hedefleri, performans göstergeleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve 

iyileştirmelerin yapılması  

3. Mezunlar ile öğrencilerin etkileşimini sağlamak üzere sistemin kurulması 

  



 


